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Kontrollutvalget i Hå har bestilt et prosjekt om styring av pengeflyt og finansforvalt-

ning. Styring av pengeflyt og finansforvaltning er et av de prioriterte forvaltningsrevi-

sjonsprosjekter i kommunens plan for forvaltningsrevisjon.  

 

Prosjektets hovedformål er å vurdere i hvilken grad Hå kommune har en tilfredsstil-

lende styring av pengeflyt. For finansreglementet ses det på kommunens oppfølging 

(praktisering) av dette. Arbeidsmetodene har bestått av en kombinasjon av intervjuer 

og gjennomgang av dokumenter mv.  

 

Styring av pengeflyt omfatter rutiner som genererer pengestrømmer, som enten er inn- 

eller utbetaling. For at pengeflyten skal være sikker må kommunen ha rutiner som sik-

rer at den får alle innbetalingene den har krav på, og bare betaler ut når det er et reelt 

grunnlag for dette. Effektivitet går både på hvordan pengeflyten styres og hvordan 

likviditeten forvaltes.  

 

Finansforvaltning omfatter kommunens plassering av likvide midler og håndtering av 

låneportefølje. Hå har i dag alle sine likvide midler plassert i bank. Kommunen har 

ikke finansielle omløpsmidler (aksjer, fond og obligasjoner mv) som går inn under be-

tegnelsen langsiktige finansielle aktiva.  

 

Kommunen benytter økonomisystemet Visma Entreprise. Dette er et vanlig brukt øko-

nomisystem i kommunene, og vil være med på å sikre at lovreglene om bokføring føl-

ges. Kommunen håndterer sine bilag i tråd med bokføringsreglene. Dette gjelder både 

mht. formkrav og løpende bilagsserier. 

 

Kommunens pengeflyt 

Kommunen synes å ha gode rutiner for pengeflyt. Det understrekes likevel at det er 

viktig at kommunen har fokus på at den nytter de elektroniske muligheter som den har 

til å effektivisere pengeflyten. Eksempelvis ved at det tas i bruk fullt ut de moduler 

som ligger i datasystemene. Dette er det vanskelig for oss å måle.  

 

For skatter benytter kommunen seg av muligheten til å få forskudd på foreløpig forde-

ling av innbetalinger. Det brukes samme betalingsfrist på faktureringen for tjenestene 

som kommunen krever ved egne kjøp.  

 

Har kommunen etablert effektive rutiner for betaling av inngående fakturaer som 

sikrer at kommunen ikke pådrar seg ekstra kostnader? 

Kommunen har etablert effektive rutiner for betaling av inngående fakturaer som sik-

rer at kommunen ikke pådrar seg ekstra kostnader. I henhold til kommunens rutiner 

skal faktura legges til betaling på forfall slik at innvilget betalingstid utnyttes fullt ut. 

Kommunen har helt ubetydelige belastninger i form av purregebyrer og morarenter. 
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Det er sentralt fakturamottak i økonomiseksjonen hvor fakturaene også skannes. Skan-

ning betyr at fakturaene legges elektronisk tilgjengelig for attestasjon og anvisning. 

Bokføring og utbetaling skjer da etter at attestasjon og anvisning er foretatt. Skanning 

ble innført av kommunen sommeren 2010. Kommunen kan også ta i mot elektroniske 

fakturaer, men foreløpig er det svært få leverandører som kan tilby dette. 

 

Skanning av fakturaer letter arbeidet med attestasjon og anvisning, samtidig som ruti-

nen anses som sikrere. Ved skanning er en faktura registrert i skanning systemet og 

kan ikke forsvinne på veien, noe som er mulig når det er en manuell rutine.  

 

Er mulighetene som ligger i elektronisk remittering utnyttet? 

Mulighetene som ligger i elektronisk remittering er utnyttet. Ved bruk av direkte re-

mittering slipper kommunen manuelt arbeid med utbetaling av fakturaer. Dette er 

kostnadsbesparende og medfører en god likviditetsstyring ved at alle utbetalinger 

skjer på forfallsdato. 

 

Er faktureringstidspunktene for utgående fakturaer optimale? 

Fakturering for de vesentligste tjenester er på faste tidspunkter. Dette er månedlig eller 

terminvis fakturering. Terminvis fakturering gjelder VAR-gebyrer, feiing og kultursko-

len. Det er vanlig med slik terminvis fakturering for disse tjenestene hos kommunene, 

men det medfører noen tapte rentekroner i forhold til månedlig fakturering. 

 

Rimelighetskontroll av fakturerte tjenester 

Totalbeløpet for fakturerte tjenester blir rimelighetsvurdert når dette for tjenesten anses 

praktisk mulig. Dette gjøres samlet for måneden eller terminen.  

 

Er mulighetene for elektronisk fakturering utnyttet? 

Kommunen har fagsystemer med elektroniske løsninger for betalinger for de vesent-

ligste betalingstjenester. Disse løsningene medfører en automatisk overvelting av fak-

turagrunnlagene. De fagsystemer som kommunen bruker, er vanlig brukt i kommuner 

og kan anses hensiktsmessige for tjenestene. Det er ikke slike fagsystemer for plan-, 

bygge- og oppmålingssaker. Fagsystemer her kan vurderes opp mot kost/nytte for 

kommunen.  

 

Vi ser at det for egenbetalinger for pleie og omsorg foretas dobbeltarbeid ved at faktu-

ragrunnlag registreres to ganger (i fagsystemet og i faktureringsmodulen). Dette skyl-

des at betalingsfunksjonen til fagsystemet CosDoc ikke er i bruk. Kommunen bør endre 

denne praksisen. 

 

Kommunen har tatt i bruk elektronisk fakturering (eFaktura, AvtaleGiro) ved sine be-

talingstjenester. Det opplyses om ordningen på tilsendt papirfaktura for alle tjenestene. 

Elektronisk faktura promoteres også ved hjelp av pop-up-meny når bruker betaler pa-

pirfaktura i nettbank. Andelen av betalerne som benytter seg av slik elektronisk beta-

ling er likevel forholdsvis lav (25-30 %), men den har steget litt år for år. 
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Er det hensiktsmessige rutiner for betalingsoppfølging? 

Kommunen har tilfredsstillende rutiner for betalingsoppfølging (purring og inkasso). 

Rutinene gjelder all fakturering. Det går kort tid til purreprosessen blir satt i gang, der-

som betaling ikke mottas ved forfall. Eventuell inkasso blir deretter raskt avklart in-

ternt.  

 

Inn- og utbetalinger ved refusjoner og tilskudd (utenom lønnsområdet) 

Betalingen for ikke fakturerte refusjonsinntekter følges opp av virksomhetene selv. Ru-

tinene rundt dette blir da gjerne noe variert og personavhengig. Det kan da være hen-

siktsmessig at oppfølgingen heller skjer sentralt hos økonomiseksjonen, slik som det 

gjøres for merverdiavgiftskompensasjonen. Dette kan gjøres ved at de får kopier av alle 

refusjonskrav som sendes som søknad og tilsagnsbrev som mottas av kommunen.  

 

Vigrestad legekontor oppbevarer rapport for sendte refusjonskrav til Helfo og krysser 

av når refusjon mottas. Denne kontrollen gjøres ikke ved de andre legekontorene.  

 

Det er manuell kontroll av refusjonsinntekter på barnevern. Det er dermed en risiko for 

at enkelte refusjonskrav ikke sendes eller sendes sent til Bufetat/andre kommuner. 

Kommunen kan da tape refusjonskrav. Vi ser at dette skjedde i 2011 ved et tap på 195 

tusen kroner. Kommunen har nå innført rutine om at refusjonssøknad for alle aktuelle 

barn skal vurderes hvert år i desember året før. Ved å ta i bruk økonomidelen av fag-

systemet Familia vil denne kontrollen kunne bli ytterligere styrket (automatisert). 

  

Inn- og utbetalinger på lønnsområdet 

Lønnsutbetalinger rimelighetsvurderes ved hver lønnskjøring, og utbetalingene skjer 

gjennom direkte remittering. For lønnsrefusjoner er det etablert rutiner for oppfølging 

hos lønnsavdelingen. Det er imidlertid ingen rutine for løpende avstemming av lønns-

refusjoner mellom balanse/hovedbok og liste med refusjonskrav.  

  

Hvordan er kommunens oppfølging (praktisering) av sitt finansreglement? 

Vår gjennomgang avdekket ikke vesentlige brudd på kommunens praktisering av fi-

nansreglementet. Kommunens finansforvaltning er forholdsvis ukomplisert da det 

ikke foretas investeringer i langsiktige finansielle aktiva (finansielle omløpsmidler). 

Det gjenstår da bare bankinnskudd og låneopptak. Vi kan her bemerke at kommunen 

ikke har en referanseindeks for renter på låneporteføljen.  

 

Vi ser at kommunen ikke har opprettet noe bufferfond (kursreguleringsfond for å 

håndtere tap på finansforvaltningen) eller foretar særskilte vurderinger av finansiell 

risiko (stresstester). Dette skyldes at kommunen ikke har langsiktige finansielle aktiva 

(risikoutsatte plasseringer). Bankinnskudd er på 75 % av låneporteføljen ved utgangen 

av 2011 slik at renteendringer i dag vil ha liten effekt. Vi ser imidlertid av kommunens 

økonomiplan at det er det lagt opp til store investeringer i årene 2012-2015 med påføl-

gende økning i låneporteføljen.  
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Utnytter kommunen sin likviditet på optimal måte? 

Når det gjelder på spørsmålet om kommunen utnytter sin likviditet på optimal måte, 

vil kommunen i praksis måtte forholde seg til sin vedtatte risikoprofil i finansregle-

mentet. Det har vært drevet med likviditetsstyring i alle år, i en del år med egen regne-

arkmodell. Kommunen vil i 2012 igjen starte med edb-basert likviditetssystem. Kom-

munen har dermed et godt verktøy dersom den vil plassere overskuddslikviditet uten-

om bank. 

 

Vi gir kommunen følgende anbefalinger: 

 Kommunen bør vurdere om økonomiseksjonen skal stå for oppfølgingen vedrø-

rende alle refusjoner og tilskudd. Kommunen bør vurdere tiltak for å øke antall 

brukere på eFaktura og AvtaleGiro. 

 Kommunen bør foreta løpende avstemming av lønnsrefusjoner mellom balan-

se/hovedbok og liste med refusjonskrav. Alle kommunens legekontorer bør opp-

bevare rapport for sendte refusjonskrav til Helfo og stemme av når refusjon mottas. 

 Kommunen bør vurdere om det skal innføres fagsystemer med betalingsløsninger 

for plan-, bygge- og oppmålingssaker. Kommunen bør ta i bruk betalingsfunksjo-

nen til fagsystemet CosDoc. Kommunen bør ta i bruk økonomidelen av fagsyste-

met Familia. 

 Kommunen bør ha en referanseindeks for renter på låneporteføljen (finansregle-

mentets punkt 6). Kommunen bør vurdere om den i sin finansrapportering vil ha 

med særskilte vurderinger av finansiell risiko (stresstester) når det gjelder mulige 

rentescenarier. 
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Vi mottok rådmannens kommentarer 13.04.12 

 
Rådmannen har fått til høring utkast til forvaltningsrapport om styring av pengeflyt og 

finansforvaltning. Det er et bredt anlagt og interessant dokument som omhandler de 

ulike sidene ved styring av pengeflyt og finansforvaltning. Det har vært et godt samar-

beid mellom revisjonen og kommunens administrasjon om å få fram faktagrunnlaget. 

Rådmannen har også fått anledning til å påpeke evt. faktafeil eller mistolkninger av in-

formasjonsgrunnlaget i den foreløpige rapporten. Påpekte forhold forutsettes rettet 

opp og omtales derfor ikke her. 

 

Rådmannens hovedinntrykk av rapporten er at den er et nyttig dokument som på flere 

områder gir innspill til videre vurdering i kommunen. Revisjonens vurderinger deles 

på de fleste områder av rådmannen og det er derfor kun noen få kommentarer fra 

rådmannen til rapporten. 

 
1. Til rapportens sammendrag, side 4 om kommunens pengeflyt, jf. side 5 om mulig-

hetene for elektronisk fakturering er utnyttet: Kommunen har fokus på å automati-

sere og ta i bruk elektroniske muligheter på pengeflytområdet. Det er imidlertid 

viktig å være oppmerksom på ikke bare nytten, men også de kostnadene som er 

forbundet med bruk av elektroniske løsninger, og at omleggingsprosessen bruker 

ressurser som har alternativ anvendelse. I tillegg til selve omleggingsprosessen er 

det snakk om å utvikle betryggende sikkerhetsrutiner omkring løsningene, samt 

sikre at saksbehandlerkompetansen er til stede. For en kommune med knappe ad-

ministrative ressurser, blir det derfor en løpende vurdering om nytten av å bruke 

ressurser på omlegging av pengeflytrutiner nå kontra nytten av å fokusere på and-

re viktige oppgaver. 

2. Side 5, 4. avsnitt: Er faktureringstidspunktene for utgående fakturaer optimale? 

Her peker revisjonen på at det er terminvis fakturering av VAR-gebyr, feiing og 

kulturskole, og skriver at det er vanlig i kommunene med slik terminvis fakture-

ring, «men det medfører noen tapte rentekroner i forhold til månedlig fakturering». 

Her vil rådmannen få kommentere at merkostnadene ved månedlig fakturering fo-

reløpig er flere ganger så stor som rentegevinsten og derfor vurdert som uaktuell.  

3. Side 4, 2. avsnitt, side 6, 6. avsnitt, side 7, siste kulepunkt: Det heter på side 4 at 

«For finansreglementet ses det på kommunens oppfølging (praktisering) av dette». 

Det blir derfor ulogisk at revisjonen under omtalen av dette på side 6 tar inn at 

kommunen i sin praktisering ikke har en referanseindeks for renter på låneporte-

føljen. Det er ikke krav om slik indeks i reglementet. Samme forhold omtales i opp-

summeringen på side 7 der også andre forhold ved finansreglementet omtales. 

Rådmannen er positiv til innspill til revisjon av finansreglementet. Slike innspill må 

imidlertid skilles klart fra en undersøkelse av hvordan kommunen praktiserer sitt 

reglement. 
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Kontrollutvalget i Hå har bestilt et prosjekt om styring av pengeflyt og finansforvalt-

ning. Styring av pengeflyt og finansforvaltning er et av de prioriterte forvaltningsrevi-

sjonsprosjekter i kommunens plan for forvaltningsrevisjon. Mandat for gjennomføring 

av prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget i møte 06.09.11. Prosjektet skulle leveres i 

2012. 

 

Styring av pengeflyt omfatter rutiner som genererer pengestrømmer, som enten er inn- 

eller utbetaling. For at pengeflyten skal være sikker må kommunen ha rutiner som sik-

rer at den får alle innbetalingene den har krav på, og bare betaler ut når det er et reelt 

grunnlag for dette. Effektivitet går både på hvordan pengeflyten styres og hvordan 

likviditeten forvaltes. I dette ligger en vurdering av om det er måter å lette interne ar-

beidsprosesser knyttet til betalingsformidlingen på, samt til å frigjøre kapital og effek-

tivisere likviditetsstyringen. 

 

Finansforvaltning omfatter kommunens plassering av likvide midler og håndtering av 

låneportefølje. Hå har i dag alle sine likvide midler plassert i bank. Tidligere var det litt 

midler plassert i pengemarkedsfond. Kommunen har ikke finansielle omløpsmidler 

(aksjer, fond og obligasjoner mv) som går inn under betegnelsen langsiktige finansielle 

aktiva.1  

 

Hå har vedtatt nytt reglement for finansforvaltning2 gjeldende fra 14.12.10. Vi har tidli-

gere gjennomgått dette reglementet. I vår revisorerklæring fra 26.11.10 uttaler vi at fi-

nansreglementet er i tråd med de formelle krav som stilles i lovregler, og at rutiner for 

håndtering av finansiell risiko og avvik fra reglementet synes tilfredsstillende lagt opp.  

 

Prosjektets hovedformål er å vurdere i hvilken grad Hå kommune har en tilfredsstil-

lende styring av pengeflyt.  

 

Det framgår av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal belyses: 

 Har kommunen hensiktsmessige rutiner for behandling av bilag? 

 Har kommunen etablert effektive rutiner for betaling av inngående fakturaer som 

sikrer at kommunen ikke pådrar seg ekstra kostnader? 

 Er mulighetene som ligger i elektronisk remittering utnyttet? 

 Er faktureringstidspunktene for utgående fakturaer optimale? 

 Er mulighetene for elektronisk fakturering utnyttet? 

                                                      
1 Kommunen har langsiktige investeringer i selskaper som den har ulike strategiske eierinteresser i. Slike investeringer 
omfattes ikke av finansforvaltningen. 
2 For enkelthets skyld benevner vi kommunens reglement for finansforvaltning for kommunens finansreglement. 
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 Er det hensiktsmessige rutiner for betalingsoppfølging (purring og inkasso)? 

 Utnytter kommunen sin likviditet på optimal måte? 

 

Vi ser også noe på inn- og utbetalinger som ikke foregår gjennom fakturering. 

 

Det er en del inntekter hvor kommunen ikke selv styrer pengeflyten. Dette gjelder 

rammetilskudd og andre inntekter som oversendes kommunen automatisk. Prosjektet 

tar ikke for seg slike inntekter. For skatter har kommunene mulighet til å få forskudd 

på foreløpig fordeling av innbetalinger. Dette er en mulighet Hå benytter seg av.  

 

Når det gjelder selve betalingsstrømmene ser vi på året 2011. Dette vil være de samme 

betalingsstrømmene som tidligere år, bare at de normalt blir noe større fra år til år. Tal-

lene er tatt fra kommunens årsregnskap for 2011 pr. 29.02.12. Noen mindre korrige-

ringer har blitt foretatt av kommunen etter dette. 

 

For finansforvaltningen har vi sett nærmere på kommunens oppfølging (praktise-

ring) av sitt finansreglement. Kontrollutvalget ba oss spesielt om dette. Finansforvalt-

ningen blir omtalt for seg under punkt 2.7. 

 

 
Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i un-

dersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative 

kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. 

 

I dette prosjektet er følgende kriterier anvendt: 

 Bokføringsloven med forskrift 

 God praksis for styring av pengeflyt 

 Erfaringer fra andre kommuner i forhold til god praksis 

 Skattebetalingsloven med forskrift 

 Kommunelovens § 52 om finansforvaltning 

 Forskrift om kommuners finansforvaltning 

 Kommunens finansreglement 

 

Metodisk er det benyttet intervjuer og gjennomgang av dokumenter mv. En nærmere 

omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg.  

 

Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunn-

lag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. 
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Vi tar først med en enkel oversikt over kommunens organisasjonsinndeling. Det er i 

sentraladministrasjonen og etatene at pengeflyten (betalingsstrømmene) håndteres. 

 

Figur 1 Kommunens organisasjonsinndeling (med etatene) 

 

 
 

 

Pengeflyten gjelder i dette prosjektet inn- og utbetalinger som kommunen styrer selv i 

mer eller mindre grad. Dette omfatter særlig innbetalinger for kommunale betalings-

tjenester og utbetalinger for kjøp av varer og tjenester.  

 

Rutiner for styring av pengeflyt vil typisk være rutiner for fakturering/utgående fak-

turaer, innbetalinger med betalingsoppfølging (purringer og inkasso) samt behandling 

av inngående fakturaer med remittering/utbetalinger.  

 

Dagens lov og forskrift om bokføring trådte i kraft 01.01.05. For kommunene er de gjort 

fullt ut gjeldende fra 01.01.11. Tidligere gjaldt lovreglene kun for den avgiftspliktige 

delen av kommunens virksomhet. Med den avgiftspliktige delen menes her tjenester 

som er omfattet av den ordinære merverdiavgiftsloven. For andre deler av kommu-

nens virksomhet gjaldt den gamle løsbladforskriften. De nye lovreglene må imidlertid 

anses for å ha vært god praksis siden de trådte i kraft. Det vil dessuten være upraktisk 

å lage egne systemer og rutiner for noen deler av regnskapet og egne systemer og ruti-

ner for andre deler av regnskapet.  

Rådmannen

Skole og kultur Helse og sosial
Tekniske saker og 

næring

Sentraladm.
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Intern kontroll ved kjøp og salg 

Det vil være viktig for en kommune å ha et betryggende system for sin regnskapsførsel 

og god intern kontroll som sikrer fullstendigheten av inntektene og gyldigheten av ut-

giftene. De nye lovreglene om bokføring skal være med på å oppnå dette. 

 

For kjøp og salg er det de samme krav iht. bokføringsforskriftens § 5-1. Dette gjelder 

bl.a. krav til dokumentets innhold og løpende nummerering av dokumentet (bilaget). 

 

Nærmere om intern kontroll ved salg 

Det skal utarbeides reskontro for den enkelte kunde slik at det lett er sporbart hvilke 

tjenester som er utfakturert og hvilke tjenester som er betalt av den enkelte kunde. Det 

må også etableres et system hvor det er lett kontrollerbart hvilke fakturaer som er ut-

fakturert fra kommunen og som dermed skal inntektsføres i kommuneregnskapet. Det 

har alltid vært et krav om sporbarhet i all bokføring både innenfor privat og offentlig 

sektor.  

 

Salgsdokumentasjon skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved ma-

skinelt tildelte nummer med en kontrollerbar sekvens, eller være merket på annen 

måte slik at fullstendig registrering av utfakturerte salg kan etterprøves på en enkel 

måte. 

 

Dette innebærer at kommunen må ha en egen nummerserie eller det må utfaktureres 

med en kontrollerbar sekvens. Alternativt kan andre metoder for merking være tillatt 

dersom de medfører at fullstendig registrering av utfakturert salg kan etterprøves på 

en enkel måte. Uten et slikt system vil det være svært tidkrevende å fastslå fullstendig-

heten av inntektene.  

 

Grunnleggende bokføringsprinsipper og pliktig regnskapsrapportering 

Kommunen skal følge de grunnleggende bokføringsprinsipper som følger av bokfø-

ringslovens § 4. God bokføringsskikk skal følges. For hver 2. måned må det iht. bokfø-

ringslovens § 5 utarbeides en rekke spesifikasjoner, herunder leverandør- og kunde-

spesifikasjoner. Spesifikasjonene skal produseres på papir eller til et ikke redigerbart 

medium. Dette har blitt sett på som unødig kostnadskrevende i forhold til nytteverdi-

en. Det er derfor foreslått en lovendring som gir anledning til å produsere alle spesifi-

kasjonene når det er behov for det, og ikke som i dag på forhånd.3 

  

 

                                                      
3 Vi viser til NKRF (revisjonskomitéen) sitt informasjonsskriv 06/2011 fra 19.12.11. 
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Kommunen benytter økonomisystemet Visma Entreprise (tidligere kalt Unique). Dette 

er et vanlig brukt økonomisystem i kommunene, og vil være med på å sikre at lovreg-

lene om bokføring følges. Visma Enterprise dekker de totale verdikjedene innen de tre 

områdene økonomistyring, innkjøp og personal.4 Systemet er fleksibelt, og kommunen 

velger selv ut hvilke deler og moduler de har behov for. Hå benytter seg ikke av alle 

systemets muligheter. Ehandels funksjonen blir ikke brukt. Administrasjonen vurderer 

det foreløpig slik at nytten ikke forvarer kostnadene.  

 

Det er løpende maskinell nummerering av alle utgiftsbilag (ved skanningen), flere bi-

lagsserier. Ved fakturering av inntekter er det løpende nummerserier for hver beta-

lingstjeneste og en for alle andre inntekter (alt ved maskinelt tildelte nummer). Lønns-

området har en løpende maskinell nummerserie for både utgifter og inntekter.  

 

Ved årsoppgjøret vil kommunen produsere og skrive ut alle spesifikasjoner etter lov-

reglene om bokføring. Kommunen foretar ikke fast utskrifter hver 2. måned av slike 

spesifikasjoner. Dette er imidlertid et krav (lovbestemmelse) som er foreslått endret. Vi 

vil derfor ikke påpeke forholdet. 

Vi konkluderer med at kommunen håndterer sine bilag i tråd med bokføringsreglene. 

Dette gjelder både mht. formkrav og løpende bilagsserier. 

Vi har gjennomført en kartlegging av hovedprosessene for ut- og innbetalinger. Neden-

for følger en enkel oversikt. Nærmere detaljer i prosessene fremkommer senere i rap-

porten. 

 

For skatter har kommunene mulighet til å få forskudd på foreløpig fordeling av innbe-

talinger (den månedlige fordelingen). Vi omtaler innbetalinger ved skatter for seg i 

punkt 2.2. Innkreving av skattetrekk blir ikke omtalt. 

  

                                                      
4 Økonomistyring omfatter bl.a. fakturabehandling, innfordring og fakturering. Innkjøp omfatter bl.a. Ehandels funk-
sjoner. Personaladministrasjon (HRM) omfatter bl.a. lønnshåndtering. 
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Figur 2 Hovedprosesser som er illustrert med flytskjemaer i rapporten 

 

 
 

 

For utbetalinger ved kjøp av varer og tjenester er det en rutine. Denne rutinen dekker 

både driften og investeringer. Rutinen er omtalt i punkt 2.3. For innbetalinger ved 

kommunale betalingstjenester ser vi nærmere på rutiner for de vanligste tjenestene. 

Oversikt over dette fremkommer under punkt 2.4. 

 

Vi ser i tillegg på inn- og utbetalinger ved refusjoner og tilskudd (punkt 2.5). Dette 

dekker også kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Vi har dess-

uten tatt med barnevern og sosialhjelp her. Vi har til sist tatt for oss inn- og utbetaling-

er på lønnsområdet (punkt 2.6). 

 

I kommunen er det fire personer fra økonomiseksjonen som har bankfullmakt og som 

kan utføre betalingsoppdrag. 

 

Økonomiseksjonen består av tre avdelinger: regnskapsavdeling, lønnsavdeling og 

skatteavdeling. Det er i hovedsak regnskapsavdelingen som har oppgavene med 

kommunens inn- og utbetalinger (pengeflyten).  
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Kommunens skatteinntekter (skatt på inntekt og formue) var i 2011 på 340 millioner 

kroner. 

 

Formues- og inntektsskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift innkreves månedlig av 

kommunens skatteoppkrever (skatteavdelingen). Skatteoppkrever er det samme som 

kemner. 

 

Skattebetalingslovens kapittel 8 omhandler fordeling av innbetalte forskudd på skatter 

(dvs. forskuddstrekk og forskuddskatt mht. formues- og inntektsskatt og trygdeavgift) 

mellom skattekreditorene (dvs. mellom staten, fylkeskommunen, kommunen, folke-

trygden og det felleskommunale skattefondet).  

 

Inntil endelig fordeling av forskudd på skatter kan foretas (dvs. etter ligningsoppgjø-

ret), skal innbetalt skatt og trygdeavgift fordeles foreløpig. Det brukes siste ligning før 

inntektsåret som fordelingsgrunnlag, og ev. skjønn dersom det er kjente vesentlige 

endringer (eksempelvis endringer i skattesatser). 

 

Det kan utbetales forskudd på periodisk oppgjør av beløp som i en måned er innbetalt. 

Muligheten følger av § 9 i forskrift om fordeling mellom skattekreditorene. Dette er en 

ordning Hå benytter seg av. 

 

Ordningen går ut på at skatteoppkreveren gjennom innbetalingsmåneden foretar en 

(eller flere) delutbetaling(er) fra skattekontoen og over til de ulike skattekreditorenes 

konti. Skatteoppkreveren foretar restfordeling når måneden er ute. Alternativet er ikke 

å benytte seg av muligheten, og ta hele den foreløpige fordelingen når måneden er ute. 

 

Kommunen (økonomiseksjonen) viser til at det er betydelige beløp som en på denne 

måten kan få ca. 14 dager raskere inn på kommunens konto (hvorav det er seks måne-

der med store skatteinnbetalinger) og at dette gir ganske store merinntekter (størrelsen 

avhenger av rentesatsene). 

 

Kommunen benytter seg av de lovmessige muligheter den har til å få raskest mulig 

innbetaling ved skatter. 
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Hå kommune har sentralt fakturamottak i økonomiseksjonen hvor fakturaene også 

skannes. Skanning betyr at fakturaene legges elektronisk tilgjengelig for attestasjon og 

anvisning. Bokføring og utbetaling skjer da etter at attestasjon og anvisning er foretatt. 

Skanning ble innført av kommunen sommeren 2010.  

 

Ved utbetalingene benytter kommunen seg av direkte remittering. Direkte remittering 

er en elektronisk regningsbetalingstjeneste fra bankene. Når en virksomhet registrerer 

inngående fakturaer, overføres betalingstransaksjonene til Nets Norway AS (tidligere 

Bankenes Betalingssentral AS). Betalingstransaksjonene blir lagt i et eget venteregister 

(forfallsregister) frem til forfallsdato. Kommunens konto blir belastet i en sum. 

 

Følgende figur illustrerer hovedflyten i utgiftsrutinen/utbetalingsprosessen. 

Figur 3 Utgiftsrutinen ved kjøp av varer og tjenester 

 

 

Ved mottak av fakturaene klargjøres disse for så å skannes. Det er daglig innlesing av 

fakturaer. Skannede opplysninger kontrolleres mot fakturaen før den sendes for god-

kjenning. Dersom skannet faktura sendes til feil person, må vedkommende avvise 

denne og sende den videre til rett person, ev. i retur. Attesterer/anviser blir påminnet 

to ganger i uken (mandag og torsdag) om ikke signerte fakturaer med mindre enn ti 

dager til betaling. Fravær over en uke for attesterer/anviser skal meldes til økonomi-

seksjonen, og hvor ny person skal være ført opp. Denne personen skal være godkjent 
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av den respektive kommunalsjef. Økonomiseksjonen foretar ellers med jevne mellom-

rom en sjekk av hvilke fakturaer som ligger i systemet. 

 

Kommunen kan også ta i mot elektroniske fakturaer (e2b-faktura).5 De vil gjerne ha 

inngående fakturaer elektronisk, men dette avhenger av at leverandørene har denne 

løsningen. Foreløpig er det svært få leverandører som kan tilby e2b-faktura. Sentrale 

myndigheter har som mål at alle fakturaer inn til det offentlige skal skje elektronisk fra 

01.07.12. Dette synes vel optimistisk da utviklingen fram mot denne datoen har gått 

senere enn en kunne forvente.  

 

Rutinene for elektroniske fakturaer er ellers likt som for skannede fakturaer. Kommu-

nen har tidligere mottatt enkelte elektroniske fakturaer som på grunn av ”stopp” i 

brannmuren, ikke har gått videre internt for attestasjon og anvisning. Det er ikke slike 

problemer i dag.  

 

Norsk Regnskaps Stiftelse (NRS) har 03.01.12 sendt ut høringsutkast til norsk bokfø-

ringsstandard (NBS) Elektronisk fakturering. Standarden omhandler kriterier som må 

oppfylles for at elektronisk fakturering skal skje i samsvar med kravene i bokførings-

reglene. Særlig gjelder dette krav til rimelig sikring av salgsdokumentene mot endring, 

sletting, ødeleggelse eller tap etter utstedelse, og krav til lesbarhet og mulighet for et-

terkontroll i hele oppbevaringsperioden, herunder krav til kontrollspor. NRS foreslår 

at standarden får virkning for elektroniske fakturaer som utstedes 1. januar 2013 eller 

senere, men det oppfordres til tidligere anvendelse. 

 

Kommunen har ikke tatt i bruk Ehandels funksjonen i Visma Innkjøp. Ehandel er ut-

viklet for å lette de administrative rutiner og gi bedre intern kontroll, og med potensial 

i forhold til innsparinger.6 Kommunen har vurdert bruk av Ehandel. Administrasjonen 

vurderer det foreløpig slik at nytten ikke forvarer kostnadene. De ser ellers på hva 

andre kommuner i distriktet her gjør. 

 

En del av de kjøpte varene vil kommunen benytte seg av på et senere tidspunkt. 

Kommunen har i liten grad kapitalbinding i lagerbeholdninger. Lagerbeholdninger 

gjelder i all hovedsak et lite beredskapslager på teknisk. Dette lageret består stort sett 

av rør og rørdeler, sand og salt blanding samt noe diesel. 

 

  

                                                      
5 E2b-faktura er et standardisert system for elektronisk faktura (eFaktura) i Norge. Fakturaen produseres som elektro-
niske filer som sendes kunde med e-post, eller overføres til kunde på annen måte elektronisk (ftp, etc.). 
6 For nærmere informasjon om Ehandel kan vi vise til nettsidene til DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). 
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Kommunen krever 30 dagers betalingsfrist fra sine leverandører. Det hender at det går 

gjennom fakturaer med kortere betalingsfrist, eksempelvis 14 dager. Omfanget er 

ukjent, men økonomiseksjonen antar at det er lite.  

 

I henhold til kommunens rutiner skal faktura legges til betaling på forfall slik at innvil-

get betalingstid utnyttes fullt ut. Full utnyttelse av kredittid gir best likviditet og høyest 

renteinntekter. Generelt kan kommunen risikere at fakturaene ligger for lenge i syste-

met før de blir bokført. Dersom dette skjer står kommunen i fare for at krav på mer-

verdiavgiftskompensasjon kan bli foreldet. Kommunen kan også bli ilagt purregebyrer 

og morarenter av leverandørene. 

  

For å kontrollere om rutinen for inngående faktura fungerer bra i Hå kommune har vi 

gjennomgått konto for purregebyrer og morarenter. Vi har også gjennomgått våre opp-

summeringer etter kontroll av merverdiavgiftskompensasjonen. Det er tatt utgangs-

punkt i 2011.  

 

Lovreglene for merverdiavgiftskompensasjon krever at fakturaene bokføres i måned 

for fakturadato dersom kravet skal betales. Kommunen kan også ta med kravet i neste 

termin. Dersom fakturaene er eldre enn forrige termin er de foreldet. 

 

Det kan i økonomisystemet legges inn ferie og fravær som hindrer at fakturaer sendes 

til attestering eller anvisning til personer som ikke er på arbeid. Systemet genererer 

mail to ganger ukentlig til personer som har fakturaer som venter på attestering eller 

anvisning.  

 

Ansvaret for bestillinger, attestasjoner og anvisninger er fordelt på flere i organisasjo-

nen. Hver virksomhet står for sine egne innkjøp. Kommunen har for tiden inngått 52 

innkjøpsavtaler (rammeavtaler). Dette er for flere tjenester og på forskjellige områder, 

eksempelvis bank, forsikring, skole, helse og teknisk. I tillegg har kommunens virk-

somheter handlekort (identifikasjonskort) på handelslag som kan benyttes til mindre 

kjøp. 

 

Oversikt over utgifter ved kjøp av varer og tjenester 

Beløp for utgifter kjøp av varer og tjenester viser følgende i 2011: 

Tabell 1 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon i 2011 (beløp i tusen kr) 

 

 
 

Utgifter ved kjøp av varer og tjenester Beløp

Driften 136 939

Investeringer 132 830

Totale utgifter 269 769
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Antall fakturaer og fordeling på leverandører og beløpsgrupper 

Det er varierende antall inngående fakturaer som mottas pr. dag. Totalt for 2011 ble det 

mottatt 22.049 fakturaer. Fordeler vi dette på antall arbeidsdager i året 7, ligger tallet på 

snaut 96 fakturaer daglig. Leverandørstatistikken for året viser at kommunen i løpet av 

året handlet hos 1.589 leverandører for driften og 193 leverandører for investeringer. 

(En del leverandører gjelder både driften og investeringer.) Hver mottaker krever opp-

retting og vedlikehold av faste opplysninger i kommunens leverandørregistre. 

  

Antall fakturaer pr. leverandør varierer veldig. Tallet er på mellom en og 1.184 faktu-

raer. Mange leverandører har kun sendt en faktura for året. De fleste av leverandørfak-

turaene er på mindre beløp. Kommunen har ikke noen oversikt over inngående faktu-

raer fordelt på beløpsstørrelser. Kommunen har vurdert større bruk av samlefakturaer, 

men økonomiseksjonen anså at samlefakturaer ikke ville være praktisk som en generell 

ordning. De viser til at dette gjerne medfører en splitting på hvem som har kjøpt hva, 

og derav splitting på skanning, kontering, attestasjon og anvisning.   

 

Kommunen har etablert effektive rutiner for betaling av inngående fakturaer som sik-

rer at kommunen ikke pådrar seg ekstra kostnader. I henhold til kommunens rutiner 

skal faktura legges til betaling på forfall slik at innvilget betalingstid utnyttes fullt ut.  

 

Skanning av fakturaer letter arbeidet med attestasjon og anvisning, samtidig som ruti-

nen anses som sikrere. Ved skanning er en faktura registrert i skanning systemet og 

kan ikke forsvinne på veien, noe som er mulig når det er en manuell rutine. Kommu-

nen kan også ta i mot elektroniske fakturaer, men foreløpig er det svært få leverandø-

rer som kan tilby elektroniske fakturaer.  

 

Mulighetene som ligger i elektronisk remittering er utnyttet. Ved bruk av direkte re-

mittering slipper kommunen manuelt arbeid med utbetaling av fakturaer. Dette er 

kostnadsbesparende og medfører en god likviditetsstyring ved at alle utbetalinger 

skjer på forfallsdato. Ved mange fakturaer og eventuelt kreditnota fra samme motta-

ker, kan disse sendes i samlesum. Dette innebærer ytterligere besparelser av transak-

sjonskostnadene. 

 

Kontroll av merverdiavgiftskompensasjonen i 2011 har ikke avdekket fakturaer som er 

blitt foreldet. Det samme forholdet gjelder også for tidligere år. Bokførte purregebyrer 

og morarenter utgjør i 2011 kun et beløp på 9.400 kroner. Beløpet er svært lavt, men det 

forekommer trolig at purregebyrer og morarenter utgiftsføres på samme art som kjøpet 

av varen eller tjenesten. Dette bemerker også kommunen selv. Det er ellers mulig at le-

verandørene ikke alltid beregner purregebyrer og morarenter. Kommunen er for flere 

av dem en stor og viktig kunde. 

                                                      
7 Det er tatt utgangspunkt i at det er 230 arbeidsdager i året. Dette er et vanlig brukt tall. Det reelle antall arbeidsdager i 
året er gjerne noe mindre på bakgrunn av bevegelige helligdager. 
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En kommunes innbetalinger stammer fra en rekke forskjellige kilder. Det meste kom-

mer fra staten og private i form av rammetilskudd/andre tilskudd og skatteinntekter. 

Det er også innbetalinger fra lønnsrefusjoner (sykepenger og fødselspenger) og mer-

verdiavgiftskompensasjon hvor kommunen sender et krav og mottar refusjon.  

 

I tillegg kommer de tjenester som kommunen yter overfor innbyggerne og som kom-

munen fakturerer (kommunale betalingstjenester). Fakturerte tjenester består som re-

gel av mange små beløp, men som i sum utgjør vesentlige innbetalinger for kommu-

nen.  

 

I dette punktet tar vi for oss kommunens faktureringsrutiner ved kommunale betalingstjenester. 

For alle betalingstjenester må kommunen aktivt gjøre en innsats for å få inn inntektene.  

 

Alle betalingstjenestene følger samme mal for inntektsrutinen/innbetalingsprosessen.  

 

Følgende figur illustrerer hovedflyten. 

Figur 4 Inntektsrutinene ved kommunale betalingstjenester (kommunal fakturering) 
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Fagsystemer, faktureringsrutiner og betalingsfrist 

Kommunen har fagsystemer på alle tjenesteområder. I det videre vil vi kun ta for oss 

de fagsystemer (forsystemer) som også har elektroniske løsninger for betalinger.  

 

Fakturagrunnlagene for de forskjellige tjenestene ligger eller legges inn i sine respekti-

ve fagsystemer. For plan-, bygge- og oppmålingssaker samt husleier med unntak for 

omsorgsboliger, har kommunen ikke fagsystemer med betalingsløsninger. Det brukes i 

stedet manuelle betalingslister som fakturagrunnlag. For plan-, bygge- og oppmålings-

saker er det ellers andre rene fagsystemer i bruk. 

 

All fakturering skjer fra ett sted i kommunen (økonomiseksjonen), og foretas ut fra 

økonomisystemet (faktureringsmodulen). Overveltinger fra fagsystemer eller registre-

ring av betalingslister inn i økonomisystemet (faktureringsmodulen) skjer måned-

lig/terminvis alt etter hvilken betalingstjeneste det gjelder. 

 

Ved økonomiseksjonen foretas en maskinell avstemming av faktureringsgrunnlag i 

fagsystemer/betalingslister mot det som er overveltet faktureringsmodulen i økonomi-

systemet. 

 

Det er for betalingstjenestene noe ulik praksis for hvor ofte fakturering foretas. Dette 

omtales for seg under punkt 2.4.2. All fakturering skjer med 30 dagers betalingsfrist. 

Kommunen har vurdert kortere betalingsfrist, men ønsket ikke dette overfor innbyg-

gerne. Kommunen krever dessuten samme betalingsfrist for sine egne kjøp. 

 

Bruk av eFaktura og AvtaleGiro 

Hå kommune tilbyr både eFaktura og AvtaleGiro i tillegg til papirfaktura. Betaling ved 

eFaktura/AvtaleGiro8 er blitt svært vanlig i Norge. Det er i dag anslagsvis 25-30 % av 

betalerne i Hå som benytter seg av kommunens tilbud. For kommunen har det vært en 

jevn stigning i antall brukere de siste årene. Det er ved årsskiftet totalt snaut 2.600 bru-

kere. Hå tilbyr eFaktura for alle kommunale betalingstjenester. For de tjenestene det er 

regelmessige/løpende faste betalinger tilbys i tillegg AvtaleGiro. Det opplyses om mu-

lighetene for elektronisk betaling på tilsendt papirfaktura for alle tjenestene. Elektro-

nisk faktura promoteres også ved hjelp av pop-up-meny når bruker betaler papirfaktu-

ra i nettbank. 

 

De vanligste kommunale betalingstjenester og som Hå kommune har er følgende:  

 

 Gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 

                                                      
8 eFaktura forutsetter nettbank. Brukeren får beskjed om nye regninger hver gang en logger seg på, og/eller får varsel 
på e-post om ønsket. Den originale fakturaen presenteres kun elektronisk, men med alle detaljer som på en papirfaktu-
ra. Dersom brukeren ønsker automatisk kontotrekk må eFakturaavtalen kombineres med AvtaleGiro. AvtaleGiro er en 
banktjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Banken trekker ved forfallsdato beløpet direkte fra konto og 
overfører dem til betalingsmottaker. Brukeren sier fra dersom trekk ikke skal finne sted for en bestemt regning. 
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 Gebyrer for plan-, bygge- og oppmålingssaker 

 Foreldrebetalinger for barnehager 

 Foreldrebetalinger for skoler (skolefritidsordningen og kulturskolen) 

 Egenbetalinger for pleie og omsorg (hjemmehjelp, korttidsopphold, langtidsopp-

hold mv) 

 Kommunale husleier (omsorgsboliger) 

 Kommunale husleier (ansatte boliger og sosiale boliger) 

 Inntekter ved legekontorer (egenandeler)  

 

Vi har her fordelt betalingstjenestene på åtte hovedområder. Mange kommuner har i 

tillegg kommunal eiendomsskatt. Denne skatten faktureres, men det er ikke en beta-

lingstjeneste. Hå har ikke eiendomsskatt. Kommunen har for tjenestene 15 oppdrags-

givere (”faktureringssteder”). Disse oppdragsgiverne omfatter noe mer enn de oven-

nevnte betalingstjenestene (se tabell 3 nedenfor for en spesifikasjon av oppdragsgive-

re). 

 

Fagsystem for vann, avløp, renovasjon og feiing er ProAktiv. Visma Familie benyttes 

for barnehager og skolefritidsordningen, mens det er Visma Kulturskole for kultursko-

len. Pleie og omsorg bruker CosDoc, mens legekontoret bruker WinMed. Dette er van-

lig brukte fagsystemer i kommunene. For plan-, bygge- og oppmålingssaker brukes 

som nevnt foran ikke fagsystemer med betalingsløsninger. 

 

Oversikt over inntekter ved kommunale betalingstjenester 

Kommunens inntekter ved eksterne salg av varer og tjenester (brukerbetalinger og 

leieinntekter) er på drøyt 146 millioner kroner i 2011. I tabellen nedenfor har vi vist de 

vanligste (og største) inntektsområdene. 

 

Tabell 2 Inntekter ved kommunale betalingstjenester i 2011 (beløp i tusen kr) 

 

 
 

 

Antall fakturaer og fordeling på oppdragsgivere 

Hå kommune utfakturerte i 2011 42.977 fakturaer.  

 

Inntektsområder (vesentligste) Beløp

Gebyrer vann, avløp, renovasjon og feiing 55 560

Gebyrer plan-, bygge- og oppmålingssaker 4 637

Foreldrebetalinger barnehager 22 171

Foreldrebetalinger skoler (SFO og kulturskolen) 6 219

Egenbetalinger pleie- og omsorg 24 568

Kommunale husleier (omsorgsboliger) 9 179

Kommunale husleier (ansatte og sosiale boliger) 4 360

Inntekter ved legekontorer 5 417

Totale inntekter 132 111
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Tabell 3 Antall fakturaer og fordeling på oppdragsgivere i 2011 (tall i stk) 

 

 
 

 

Vi ser av tabellen for hvilke oppdragsgivere hvor det produseres mest fakturaer. 

Kommunen har ikke noen oversikt over hvor mange betalere det var pr. oppdragsgi-

ver. 

 

Kommunen har fagsystemer (forsystemer) med elektroniske løsninger for betalinger 

for de vesentligste betalingstjenester. Disse løsningene medfører en automatisk over-

velting av fakturagrunnlagene. De fagsystemer som kommunen bruker, er vanlig brukt 

i kommuner og kan anses hensiktsmessige for tjenestene. Kommunen bør vurdere om 

det skal innføres slike fagsystemer (forsystemer) også for andre betalingstjenester, sett 

opp mot kost/nytte for kommunen. Dette gjelder da plan-, bygge- og oppmålingssa-

ker.  

 

Kommunen har tatt i bruk elektronisk fakturering (eFaktura, AvtaleGiro) ved sine be-

talingstjenester. Det opplyses om ordningen på tilsendt papirfaktura for alle tjenestene. 

Elektronisk faktura promoteres også ved hjelp av pop-up-meny når bruker betaler pa-

pirfaktura i nettbank. Andelen av betalerne som benytter seg av slik elektronisk beta-

ling er likevel forholdsvis lav (25-30 %), men den har steget litt år for år. Kommunen 

bør vurdere om det kan gjøres tiltak for å få opp andelen. Mulige tiltak er kampanjer 

rettet mot brukerne. 

 

Vi ser i det videre nærmere på betalingstjenestene/rutinene. Purrerutiner omtales til sist.  

Oppdragsgiver Antall Navn på oppdragsgiver

10 51 Sentraladministrasjon

20 506 Diverse skoleetaten

21 7 970 Barnehage

23 3 052 SFO

24 2 418 Skolemåltid

29 666 Kulturskolen

30 6 972 Faste tjenester helse- og sosial

31 4 625 Diverse helse- og sosial

40 2 747 Husleier helse- og sosial

45 55 Husleie sentraladministrasjon

50 153 Kulturetaten

55 173 Biblioteket

60 12 923 Kommunale avgifter

65 636 Diverse teknisk etat

80 30 Diverse teknisk etat næringsetat

Sum 42 977
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Disse tjenestene er pliktige for alle eiendommer i kommunen. Dette betyr at alle eien-

dommer skal faktureres for disse tjenestene, såfremt det ikke er gitt unntak. Alle 

grunndata for eiendommer i kommunen ligger i fagsystemet ProAktiv som håndteres 

av teknisk etat. Det som er registrert i ProAktiv danner grunnlag for fakturering. 

 

Det legges inn nye eiendomshjemler ut fra Grunnboken/GAB (matrikkel). Det meste 

som ligger inne i ProAktiv vil likevel være tidligere faste opplysninger om eksisterende 

abonnenter av tjenestene. Dataene er registrert på både navn og gårds- og bruksnum-

mer. Nye abonnenter blir etterberegnet for dager i forrige periode/termin (igangset-

tingsdato) ved den første fakturaen for disse.  

 

Kommunen har fra 2011 påbudt alle eiendommer etter hvert å installere godkjent 

vannmåler.9 Det sendes her ut avlesningsskjema i slutten av året og abonnent leser av 

vannmåleren og sender det i retur for registrering i Proaktiv. Avlesningsskjemaet lig-

ger også på kommunens nettsider for de abonnenter som har egen kode for registre-

ring av avlesning der. Ved bruk av vannmåler beregner kommunen gebyret ut fra 

abonnentens forbruk for både vann- og avløpsgebyret (etter prinsippet vann inn = 

vann ut). I vann- og avløpsgebyrene inngår også en fast del som skal dekke kommu-

nens faste kostnader for tjenestene. Dette er det samme for alle abonnenter.  

 

Gebyrer for vann, avløp og renovasjon (VAR-gebyrer) samt feiing faktureres to ganger 

i året, ved terminer 01.04 og 01.10. En slik terminvis fakturering er vanlig i kommune-

ne. Som følge av volumet for disse gebyrene er det store topper for kommunens inn-

tekter for tjenester i de to månedene. Teknisk etat foretar rimelighetskontroll av de fak-

turerte inntektene mot tidligere perioder/terminer. 

 

Søknader på plan- og byggesaksområdet behandles i kommunen av byggesaksavde-

lingen, mens oppmålingsavdelingen tar seg av bestillinger vedrørende oppmåling. 

Søknader vedrørende plansaker blir først behandlet når gebyr er betalt. Byggesøknader 

blir behandlet før faktura sendes og gebyr betales. Oppmålinger faktureres også etter-

skuddsvis.  

 

Gebyrene beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt søknad mottas eller 

oppmåling utføres. Alle grunnlagsdata lages på manuelle betalingslister. Dette er 

grunnlag for fakturering. Fakturering av gebyrer foretas månedlig ved avdelingenes 

registrering av betalingslistene i økonomisystemet (faktureringsmodulen). Kommunen 

                                                      
9 Det vises til § 12 i kommunens forskrift om vass- og avløpsavgifter fra 28.10.10, i kraft fra 01.01.11. 
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har korte saksbehandlingstider. Gebyrreduksjoner for oversitting av lovmessige tids-

frister for saksbehandlingen er dermed lite aktuelt. 

 

Hå kommune har 14 kommunale og 3 private barnehager. Alle søknader må sendes 

elektronisk på kommunens nettsider eller ved eget oppmøte på barnehagekontoret. 

Barnehagekontoret står for opptak av barn til alle barnehageplassene (samordnet opp-

tak). Godkjente søknader blir lagt inn i fagsystemet Visma Familie. Det som er regist-

rert i Visma Familie danner grunnlag for fakturering. Satsene for foreldrebetalinger til-

svarer statsbudsjettets maksimalsats for barnehager. Graderte betalingssatser iht. for-

eldrenes inntekter brukes. 

 

Ved overgang til nytt barnehageår (august måned), vil barnehagekontoret kontrollere 

liste over navn i Visma Familia mot fakturaliste. I tillegg får den enkelte barnehage be-

skjed om å kontrollere dette mot deres lister.  

 

Foreldre som skal ha redusert betaling, må sende inn nye inntektsopplysninger pr. 1. 

januar. Lønnsslipp eller utskrift fra NAV godtas som inntektsdokumentasjon. PPT gjør 

vedtak om reduksjon for spesialpedagogisk opplegg. Systemet registrer automatisk 

søsken og sørger for søskenmoderasjon. Ventelister blir automatisk generert fra fagsys-

temet. Ledige plasser fylles opp fortløpende. 

 

Fakturering skjer månedlig. Gjennom året blir hver barnehage rimelighetskontrollert 

av barnehagekontoret. Det ses etter om det samlede fakturabeløpet noenlunde er likt 

fra måned til måned. 

 

Søknader vedrørende skolefritidsordningen og kulturskolen håndteres av den enkelte 

skole og kulturskolen. Godkjente søknader blir lagt inn i Visma Familie (skolefritids-

ordningen) og Visma Kulturskole. Graderte betalingssatser iht. foreldrenes inntekter 

brukes. For kulturskolen er det også søskenmoderasjon. Det som er registrert i Visma 

Familie og Visma Kulturskole danner grunnlag for fakturering. 

 

Skolefritidsordningen faktureres månedlig iht. antall timer/dager. Kulturskolen faktu-

reres to ganger i året for hvert semester (oktober og mars) iht. semestersatsen.  

 

Søknader vedrørende hjemmehjelp, korttidsopphold, langtidsopphold og omsorgsbo-

liger håndteres av administrasjonskontoret for pleie og omsorg. Godkjente søknader 

blir lagt inn i CosDoc. Graderte betalingssatser iht. husstandens inntekter brukes. I til-

legg må kommunen benytte Helse- og omsorgsdepartementets vederlagsforskrift for 

opphold i institusjon mv. Det som er registrert i CosDoc vil være grunnlag for beta-
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ling/fakturering. Langtidsopphold og omsorgsboliger vil normalt bli betalt ved trekk 

og ikke fakturering. 

 

Egenbetalinger for pleie og omsorg registreres altså i fagsystemet, men en bruker ikke 

betalingsfunksjonen (overvelting til økonomisystemet). I stedet tas det fra CosDoc ut 

betalingslister for manuell registrering. Fakturagrunnlag blir dermed registrert to 

ganger (i fagsystemet og i faktureringsmodulen i økonomisystemet).  

 

Hjemmehjelp og korttidsopphold faktureres etterskuddsvis. Ved langtidsopphold fore-

tar NAV månedlig trekk ut fra brukerens trygd og som deretter overføres kommunen. 

De fleste brukerne av omsorgsboliger har månedlig trekk i trygd for husleie. Dette 

skjer medio i den måneden det betales for. Ellers faktureres det forskuddsvis for hver 

måned. 

 

Fakturering av hjemmehjelp, korttidsopphold og andre tjenester som skal faktureres, 

foretas månedlig ved oversendelse av betalingslister til administrasjonskontoret for 

pleie og omsorg for registrering av disse listene i økonomisystemet (faktureringsmodu-

len). 

  

Søknader for ansatte boliger behandles sentralt i det enkelte tilfelle (gjelder i stor grad 

boliger som er knyttet til bestemte stillinger/tjenester). Søknader for sosiale boliger be-

handles av sosialkontoret. 

 

De fleste brukerne av kommunale boliger har månedlig trekk i inntekt for husleie. Det-

te skjer medio i den måneden det betales for. Ellers faktureres det forskuddsvis for 

hver måned. Manuelle betalingslister (leielister) er grunnlag for betaling/fakturering. 

 

Hå kommune har tre legekontorer. Disse ligger på Varhaug, Vigrestad og Nærbø. Alle 

pasientbesøk registreres i WinMed. Inntektene faktureres ikke. Pasient kan velge mel-

lom kontant betaling eller bankkort. Betaling gjøres til legesekretær. Det fremkommer 

på rapport fra WinMed hvilken betalingsmetode som er benyttet.  

 

Vi anser kommunens rutiner for å være tilfredsstillende. Fakturering for de vesentligs-

te tjenester er på faste tidspunkter. Dette er månedlig eller terminvis fakturering. Fak-

turerte tjenester blir rimelighetsvurdert når dette anses praktisk mulig. Tjenestene blir 

stort sett fakturert for måneden(e) de gjelder for eller etterskuddsvis. Forskuddsvis fak-

turering foretas for plansaker og for husleier hvor det ikke er månedlig trekk.  
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Vi ser at det for egenbetalinger for pleie og omsorg foretas dobbeltarbeid ved at faktu-

ragrunnlag registreres to ganger (i fagsystemet og i faktureringsmodulen). Dette skyl-

des at betalingsfunksjonen til fagsystemet CosDoc ikke er i bruk. Kommunen bør endre 

denne praksisen. Fagsystemet kan for øvrig tilrettelegges for varsling når oppholdet 

passerer 60 døgn for å sikre at takster legges om (korttidsopphold/langtidsopphold). 

Dette er ikke gjort i Hå, men det ble for 2011 ikke avdekket noen feil her. 

 

 

Vi har sett nærmere på kommunens purrerutiner og omfanget. Purrerutinene er for-

skjellige avhengig av om det er legalpant eller ikke for kravet. Legalpant (lovbestemt 

pant) gjelder VAR-gebyrer og feiing, samt eiendomsskatt (som Hå ikke har).  

 

Ubetalte forfalte fordringer følges opp sentralt av økonomiseksjonen. Etter at kommu-

nens betalingsfrist på 30 dager er gått ut, sendes purring med en ny 14 dagers frist. Det 

ilegges purregebyrer og morarenter. For fakturaer som fremdeles ikke blir betalt, sen-

der økonomiseksjonen en restanseliste til aktuell etat/virksomhet med teksten ”disse 

går til inkasso dersom vi ikke hører noe”. Det er her noe varierende rutine for tilbake-

melding, men det skal ikke gå mer enn noen få dager.  

 

Økonomiseksjonen purrer selv videre der det er legalpant. Øvrige saker sendes Lin-

dorff. Lindorff er et norsk selskap som tar seg av inkasso saker på vegne av andre.  

 

Følgende figur illustrerer hovedflyten i purreprosessen. 

Figur 5 Purrerutinen ved kommunale betalingstjeneaster (og all annen fakturering) 

 

 

 

I 2011 ble det purret 3.632 ganger totalt, fordelt på 1.294 for kommunale avgifter og 

2.338 for andre tjenester. Kommunen har ikke noen oversikt på de enkelte tjenester.  
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Ubetalte fordringer sendt til inkasso i 2011 er på 828 tusen kroner. Kommunen har i 

2011 hatt en opprydding i ubetalte fordringer (inkassosaker). Det er utgiftsført (av-

skrevet) 609 tusen kroner på gamle fordringer fra flere år tilbake. Det meste gjelder 

oppdragsgiver nr 40 husleier på helse- og sosial. Beløpet her er på 450 tusen kroner.  

 

Kommunen har hensiktsmessige rutiner for betalingsoppfølging (purring og inkasso). 

Det går kort tid til purreprosessen blir satt i gang, dersom betaling ikke mottas ved for-

fall. Eventuell inkasso blir deretter raskt avklart internt.  

 

 

 

Vi omtaler her inn- og utbetalinger ved refusjoner og tilskudd. Dette dekker også kjøp 

av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Vi har dessuten tatt med bar-

nevern og sosialhjelp her. Lønnsområdet er omtalt for seg i neste punkt. Inn- og utbeta-

linger ved refusjoner og tilskudd vil basere seg både på automatisk oversendelse, søk-

nad og faktura. Vi har i vedlegg tatt med en oversikt over hvilke betalingsgrunnlag 

som brukes ved de enkelte refusjoner og tilskudd. 

 

Følgende figur illustrerer hovedflyten når det gjelder innbetalinger. 

Figur 6 Inntektsrutinene ved refusjoner og tilskudd 
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Følgende figur illustrerer hovedflyten når det gjelder utbetalinger. 

Figur 7 Utgiftsrutinene ved refusjoner og tilskudd 

 

 

Oversikt over utgifter og inntekter ved refusjoner og tilskudd 

Beløp for refusjoner og tilskudd viser følgende i 2011: 

 

Tabell 4 Utgifter og inntekter ved refusjoner og tilskudd i 2011 (beløp i tusen kr) 

 

 
 

 

Hovedpostene 3-4 gjelder utgifter og hovedpostene 7-8 gjelder inntekter. Tjenester som 

erstatter egenproduksjon (hovedpost 3) og overføringer med krav til motytelser (ho-

vedpost 7) betegnes gjerne som refusjoner. Ulike typer tilskudd (hovedpostene 4 og 8) 

betegnes gjerne som tilskudd/overføringer (uten krav til motytelser). Skatter er ikke 

refusjoner eller tilskudd og er derfor ikke med i tabell 4. Innbetalinger ved skatter har 

vi omtalt spesielt i punkt 2.2.  

  

For enkelthets skyld kaller vi refusjoner og tilskudd kun for refusjoner i det nedenstå-

ende (refusjonsinntekter og refusjonsutgifter). 

 

Driften Beløp

Tjenester som erstatter egenproduksjon (HP 3) 60 915

Tilskudd/overføringer (HP 4) 61 825

Overføringer med krav til motytelser (HP 7) 144 192

Andre overføringer - rammetilskudd mv (HP 8) 391 831

Investeringer

Tilskudd/overføringer (HP 4) 22 572

Overføringer med krav til motytelser (HP 7) 18 664
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Nærmere om refusjonsinntekter 

Store refusjonsinntekter er lønnsrefusjoner (omtales i punkt 2.6), refusjoner for ressurs-

krevende brukere og merverdiavgiftskompensasjonen.  

 

De fleste refusjonsinntekter bokføres ved fakturering eller når søknad sendes (dvs. ikke 

først ved mottak av refusjonen). Andre refusjonsinntekter innbetales ved bestemte eller 

varierende tidspunkter. Dette gjelder i hovedsak forskjellige typer refusjoner fra staten. 

Refusjonsinntekter som har faste forfallsdatoer, faktureres og purres på vanlig måte 

(som for kommunale betalingstjenester). Refusjonsinntekter - som ikke faktureres gjen-

nom faktureringsmodulen i økonomisystemet - følges opp og purres av de virksomhe-

ter refusjonsinntektene gjelder. Merverdiavgiftskompensasjonen ivaretas av kommu-

nen sentralt (økonomiseksjonen).  

 

For refusjoner som kommunen får etter søknad, kreves det en revisorbekreftelse på 

regnskap/utgifter før søknaden kan sendes. Utbetalinger av spillemidler ligger i et kø-

system. Rangeringen blir bestemt ut fra når anlegget som det søkes om spillemidler for, 

kommer på en såkalt ”godkjent liste”.  

 

Legekontorene vil søke refusjon fra Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) for den del av 

betalingen som ikke dekkes av pasient. Dette blir registrert i WinMed samtidig med 

pasientbetalingen. Refusjonskrav sendes Helfo hver 14. dag gjennom fakturering fra 

WinMed.10 Helfo er raske med betalingen. Betalingen kommer vanligvis innen ett par 

dager. Vigrestad legekontor oppbevarer rapport for sendte refusjonskrav og krysser av 

når refusjon mottas. Denne kontrollen gjøres ikke ved de andre legekontorene. Avdek-

kede differanser mellom WinMed og regnskapssystemet kan synes som om krav er re-

gistrert i WinMed, men ikke sendt videre til Helfo.  

 

Nærmere om refusjonsutgifter 

Stønader utbetales etter søknad og godkjenning (vedtak). Utbetalinger skjer da like i 

etterkant av godkjenningen. Refusjoner for kjøp av tjenester som erstatter kommunal 

tjenesteproduksjon, utbetales etter godkjent faktura. Ved disse utbetalingene benytter 

kommunen seg av direkte remittering. Det kan her vises til punkt 2.3 for nærmere in-

formasjon.  

 

Ved barnevern og sosialhjelp brukes fagsystemer, hhv. Familia og Socio. Avtaler og 

vedtak for barnevern (fosterbarn, støttekontakter og besøkshjem) og vedtak for sosial-

hjelp legges inn i disse systemene. Ved barnevern er det både inntekter og utgifter. 

Disse følger fakturarutinene angitt ovenfor. Økonomidelen av fagsystemet Familia er 

ikke i bruk, noe som medfører manuell kontroll av avtaler og utgifter pr. barn som 

kommunen skal ha refusjon for (fra Bufetat11/andre kommuner).  

                                                      
10 Faktureringen her foretas altså ikke gjennom kommunens økonomisystem (faktureringsmodulen).   
11 Bufetat står for Barne-, ungdoms- og familieetaten og er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 



Rogaland Revisjon IKS 

STYRING AV PENGEFLYT OG FINANSFORVALTNING - 32 - HÅ KOMMUNE 

Søknad om refusjon fra Bufetat må gjøres på forhånd. Bufetat gir ikke vedtak om refu-

sjon bakover i tid. Refusjon gis kun fra søknadsdato og i en tidsbegrenset periode. Det-

te medfører at kommunen må følge med og søke på nytt når perioden er over. Refu-

sjonskrav sendes av merkantil personale. Vi har ved regnskapsrevisjonen i 2011 av-

dekket tap som følge av at søknad om refusjon ikke ble sendt. Dette gjelder to saker 

med et samlet tap på 195 tusen kroner. Årsak til tap er at det ikke er søkt om fornying 

av vedtak når disse er gått ut. Med bakgrunn i vår avdekning av tap, har kommunen 

lagt om på rutiner for refusjonskrav her. Fra 2012 er det innført rutine om at alle aktu-

elle barn skal vurderes mht. refusjonssøknad hvert år. Denne vurderingen vil gjøres 

hver desember.  

 

Ved sosialhjelp er det to utbetalingsmåter i bruk. Det meste skjer gjennom overføring-

er til bankkonto, men det brukes også til en viss grad kontantkort (utlevering av mini-

bankkort med pinkode). Vedtak om sosialhjelp og betalingsplan for utbetalinger regist-

reres i fagsystemet. Kontantkort merkes ”kontantutbetaling” slik at dette ikke også 

kommer via bankoverføringer. Utbetalinger foretas tre ganger i uken. I noen tilfeller 

har kommunen refusjonsrett på utbetalt sosialhjelp, eksempelvis når en midlertidig so-

sialklient har søkt om og fått uføretrygd etterbetalt. Det er nær dialog mellom de som 

håndterer statlige og kommunale ytelser. Ved NAV kontoret i Hå er det samme saks-

behandlere på begge typer ytelser. De har da løpende informasjon om innvilget utføre-

trygd slik at det kan kreves refusjon før sosialklienten får utbetalt sitt etteroppgjør.  

   

Vi ser at betalingen for ikke fakturerte refusjonsinntekter følges opp av virksomhetene 

selv. Rutinene rundt dette blir da gjerne noe variert og personavhengig. Det kan da 

være hensiktsmessig at oppfølgingen heller skjer sentralt hos økonomiseksjonen, slik 

som det gjøres for merverdiavgiftskompensasjonen. Dette kan gjøres ved at de får ko-

pier av alle refusjonskrav som sendes som søknad og tilsagnsbrev som mottas av 

kommunen. Økonomiseksjonen følger dermed refusjonsinntektene opp sentralt og 

hvor det purres dersom de ikke mottas av kommunen.  

 

Når det gjelder refusjonsinntekter fra Helfo, anbefaler vi at alle legekontorene oppbe-

varer rapport for sendte refusjonskrav og stemmer av når refusjon mottas. 

 

Det er manuell kontroll av refusjonsinntekter på barnevern. Det er dermed en risiko for 

at enkelte refusjonskrav ikke sendes eller sendes sent til Bufetat/andre kommuner. 

Kommunen kan da tape refusjonskrav. Vi ser at dette skjedde i 2011 ved et tap på 195 

tusen kroner. Kommunen har nå innført rutine om at alle aktuelle barn skal vurderes 

mht. refusjonssøknad for hvert år i desember året før. Ved å ta i bruk økonomidelen av 

fagsystemet Familia vil denne kontrollen kunne bli ytterligere styrket (automatisert).
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Lønnsutgifter er på 557 millioner kroner i 2011.12 I tillegg kommer sosiale utgifter (ar-

beidsgiveravgift, pensjonsutgifter og forsikringer) på 145 millioner kroner. Lønninger 

føres i kommunens lønnssystem (Visma HRM) og utbetales en gang i måneden ved 

lønnskjøring (og en trettende kjøring i slutten av desember). Lønnssystemet er integrert 

med økonomisystemet. For utbetaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk er det en 

felles frist for arbeidsgiverne. Denne fristen er den 15. i måneden annenhver måned et-

ter utløpet av hver av 6 tomånedlige terminer. Kommunen følger denne fristen. Pen-

sjonsutgifter og forsikringer utbetales etter faktura og følger rutinen for utbetalinger i 

punkt 2.3. 

 

I forbindelse med lønnskjøring tas det ut rapporter/lønnsjournaler for etatene. Disse 

gjennomgås ute på etatene og sendes signerte til lønnsavdelingen før lønnskjøring. I 

tillegg kjører lønningssansvarlige en lønnsberegning i lønnssystemet. Dersom det 

fremkommer feilmeldinger rettes dette. Lønningsansvarlige kjører også ut en bankliste 

og ser om det fremkommer urimelige beløp. Det er satt en sperre/øvre grense på 

100 tusen kroner pr. lønnsutbetaling. Ved lønnsutbetalingene benytter kommunen seg 

av direkte remittering. Det kan her vises til punkt 2.3 for nærmere informasjon. 

 

Følgende figur illustrerer hovedflyten når det gjelder utbetalinger. 

Figur 8 Utgiftsrutinen på lønnsområdet 

 

 

                                                      
12 Dette gjelder lønnsutgifter i driftsregnskapet. Det er ikke i 2011 lønnsutgifter ført i investeringsregnskapet. 
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Manuelle timelister brukes en del, særlig ved pleie og omsorg og skole. Omfanget er 

nokså likt som for andre kommuner vi har sett på. Bruk av Visma Notus Turnusplan 

(turnusprogram) har redusert antall manuelle timelister betydelig når det gjelder pleie 

og omsorg. Turnusprogrammet benyttes særlig ved sykehjemmene.  

 

Det har vært enkelte tilfeller av feil lønnsutbetalinger i 2011. Totalt gjelder dette 14 per-

soner med samlet for mye ubetalinger på rundt 62 tusen kroner. Alle feilutbetalingene 

er blitt betalt tilbake.  

 

Lønnsrefusjoner utgjør 36,6 millioner kroner i 2011. Alle lønnsrefusjoner bokføres når 

de sendes (dvs. ikke først ved mottak av refusjonen). For å sikre sine inntekter på dette 

området benyttes kommunens lønnssystem. Det er her et eget opplegg for fraværs- og 

refusjonsadministrasjon. Vi er ikke kjent med at kommunen har gått glipp av lønnsre-

fusjoner av betydning på området. 

 

Inntektsrutinen på lønnsområdet (lønnsrefusjoner) følger i prinsippet samme rutine 

som for andre refusjoner, jf. figur nr 6. Lønnsrefusjoner følges opp av lønnsavdelingen 

som ligger under økonomiseksjonen. Differanser tas opp med NAV med sikte på av-

klaring.  

 

Kommunen har ingen rutine for løpende avstemming av lønnsrefusjoner mellom ba-

lanse/hovedbok og liste med refusjonskrav.  

 

Hå har i 2011 tilbakeført 950 tusen kroner vedrørende lønnsrefusjoner. Dette var en 

gammel differanse fra 2005, og som det har tatt noe tid å finne ut av. Det viste seg at 

differansen skyldes at samme lønnsrefusjoner på 950 tusen kroner ble reskontroført (og 

balanseført) to ganger i 2005. Det er altså opprinnelig en ren feilføring.  

 

Vi har ikke noe å bemerke til kommunens rutiner for lønnsutbetalinger. Disse utbeta-

lingene rimelighetsvurderes ved hver lønnskjøring, og utbetalingene skjer gjennom di-

rekte remittering. Etter at bruk av turnusprogram er innført er omfanget av manuelle 

timelister redusert betydelig.  

 

Ved lønnsrefusjoner er det etablert rutiner for oppfølging og purring. Det er imidlertid 

ingen rutine for løpende avstemming av lønnsrefusjoner mellom balanse/hovedbok og 

liste med refusjonskrav. Kommunen bør ha en løpende avstemming slik at eventuelle 

feil for førte refusjonskrav i regnskapet og listeførte refusjonskrav raskest mulig blir 

avklart og rettet. Ved løpende avstemming vil det også være mye lettere å finne ut av 

feil.  
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Hå kommunes siste finansreglement er fra desember 2010. Vi har tidligere gjennomgått 

finansreglementet og avgitt en egen erklæring på dette. I vår revisorerklæring uttaler 

vi at reglementet er i tråd med de formelle krav som stilles i lovregler, og at rutiner for 

håndtering av finansiell risiko og avvik fra reglementet synes tilfredsstillende lagt opp.  

 

Ved vår gjennomgang ble ikke rutinene testet da reglementet på den tiden enda ikke 

var satt i kraft. Vi har imidlertid ved denne forvaltningsrevisjonen kontrollert kommu-

nens oppfølging (praktisering) av finansreglementet.  

 

For ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål har kommunen lagt vekt 

på lav finansiell risiko og høy likviditet. Plassering av ledig likviditet og andre midler 

beregnet for driftsmål, kan kommunen iht. sitt reglement kun plassere i penge/rente-

markedet (typisk bankinnskudd og lignende). Maksimal størrelse på enkelplasseringer 

er 20 millioner kroner. Målsettingen for avkastningen er 0,2 % over kommunens refe-

ranseindeks. Referanseindeks er NIBOR 3 tre måneder.13 

 

Langsiktige finansielle aktiva (finansielle omløpsmidler) kan kommunen iht. sitt reg-

lement plassere i verdipapirmarkedet (rentemarkedet og aksjemarkedet). Maksimal 

plassering i aksjemarkedet er 35 %. (Iht. finansreglementet er slike langsiktige aktiva 

som her omtalt for tiden ikke aktuelt for kommunen.) 

  

For låneporteføljen fremgår det i kommunen sitt reglement en rekke regler for sam-

mensetning og rentebinding. Målsettingen for lånerenten er at den skal være lavest 

mulig. Det kan benyttes rentebytteavtaler og fremtidige renteavtaler. 

 

For sammensetningen og rentebindingen gjelder ellers følgende: 

 Et enkelt lån skal ikke utgjøre mer enn 40 % av den samlede låneportefølje. 

 Lån tas normalt ikke opp som avdragsfrie lån (unntak for Husbanken). 

 Gjennomsnittlig løpetid på lånene (tid til forfall) bør være mer enn ett år. 

 Lånene må være slik at årlige avdrag blir betalt. 

 For å ha en viss forutsigbarhet vedrørende rentekostnader og en fordeling av risiko 

i forhold til endringer i rentenivå, bør låneporteføljen fordeles slik at 25-50 % er 

knyttet opp mot fast renteavtale og 75-50 % mot flytende renteavtale. 

 Durasjon (gjennomsnittlig bindingstid) på låneporteføljen skal være 1-5 år. 

 

                                                      
13 NIBOR er norske pengemarkedsrenter og er renten på lån bankene i mellom. NIBOR 3 måneder er rentenivået for 
midler plassert over samme tidshorisont i det norske markedet. 
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Minst tre låneinstitusjoner skal forespørres ved låneopptak, og nedbetalingsperioden 

skal normalt være 20 år fra opptak av lånet. 

 

Rapportering av finansforvaltningen skal foretas tertialvis til kommunestyret ved 

kommunens regnskapsrapporter og ved årsavslutningen i kommunens årsrapport. 

 

Administrering og rapportering av finansforvaltningen 

Det er økonomiseksjonen i kommunen som forestår finansforvaltningen og rapporte-

ringen iht. kommunens finansreglement. De valgte i september 2011 å ha alle kommu-

nens likvider midler stående i bank. Tidligere var det også litt midler plassert i penge-

markedsfond (Pluss pengemarked).  

 

Vi har i vedlegg tatt med kommunens rapportering om finansforvaltningen for 2011. 

Det rapporteres nå også på renter samlet for bankinnskudd og for låneporteføljen. 

 

Lovregler om offentlige anskaffelser  

Kommunens hovedbankforbindelse er på anbud hvert fjerde år. Ved låneopptak (an-

bud på lån) vil kommunen spørre/vurdere minst tre långivere. Det benyttes ikke Dof-

fin14 forut for avtaler om låneopptak, men det skrives protokoll. Kommunen viser også 

til at de offentlige bankene normalt er billigst. Alle kommunens lån er i de tre bankene 

Kommunalbanken, KLP/Kommunekreditt og Husbanken.  

 

Bufferfond (kursreguleringsfond) og vurdering av finansiell risiko 

Ettersom kommunen ikke har langsiktige finansielle aktiva, er det ikke opprettet noe 

bufferfond (kursreguleringsfond for å håndtere tap på finansforvaltningen/langsiktige 

finansielle aktiva). Det foretas av samme grunn heller ikke særskilte vurderinger av fi-

nansiell risiko (stresstester). 

 

Kommunen har ikke tidligere sett den store nytten - i forhold til ressursbruk - av å ut-

arbeide detaljerte likviditetsbudsjetter. Systemer for likviditetsstyring ble av økonomi-

seksjonen ansett som både kompliserte og tidkrevende, og for ikke å gi noen særlig 

nytteverdi for hvordan kommunen best kan utnytte sin likviditet. Det ble også vist til 

at kommunen normalt ikke har plasseringer av likvide midler utenom bankinnskudd. 

Det har vært drevet med likviditetsstyring i alle år, i en del år med egen regnearkmo-

dell. Kommunen har nylig sett på et nytt system kalt ”Likviplan Kommune”. 15 Dette 

systemet vil kommunen benytte seg av i 2012 da økonomiseksjonen anser det for å 

være et enkelt og godt system for likviditetsstyring. 

                                                      
14 Doffin står for database for offentlige anskaffelser. 
15 Likviplan Kommune er et verktøy som gir kommunene mulighet til å forutsi sine betalingsstrømmer. Det gir budsjett 
og prognose for måned og/eller dag. Likviplan Kommune er spesielt utviklet av SR Bank. Et utvalg kommuner har bis-
tått i kravspesifikasjon og testing av systemet. 
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Vi tar utgangspunkt i kommunens siste rapportering om finansforvaltningen og kom-

munens årsregnskap. 

 

Bankinnskudd er på 314 millioner kroner. Langsiktig gjeld (lån) er på 420 millioner 

kroner.  

 

Kommentarer til kommunens status (særlig med henblikk på avvik) 

Kommunen har plassert bankinnskuddene i 13 forskjellige banker. Ved fem av disse 

bankene er det plassert mer enn 20 millioner kroner. For hovedbankforbindelsen - Spa-

rebank 1 SR bank - er det totale bankinnskuddet på 175 millioner kroner.   

 

I kommunens finansrapportering for 2011 står det følgende: Maksimal størrelse på en-

keltplasseringer er i reglementet satt til 20 mill. kr. Dette oppfattes som for enkeltplasseringer 

der midlene blir bundet i tid. Ved løpende kontoinnskudd legger rådmannen opp til å ha max 

om lag 50 mill kr pr. institusjon (utenom driftskontiene ihht bankavtalen). 

 

For låneporteføljen er gjennomsnittlig bindingstid på 1,2 år fordeling på fast og flyten-

de rente viser hhv. 29 % og 71 %. Alt dette er innenfor det som står i kommunens fi-

nansreglement.  

 

Kommunen har lite av renteswapper (rentebytteavtaler). Det er en som går ut i oktober 

2012, og en som begynte i november 2011.  

 

Kommunens rapportering for 2011 viser en vektet avkastning på kommunens plasserte 

foliomidler (bankinnskudd) på 3,3 % og for fondsmidler (pengemarkedsfond) på 3,2 %. 

For lånerenter viser kommunens rapportering for 2011 3,77 % for lån med fast rente, og 

3,11 % for lån med flytende rente. Markedsrenten for kortsiktige plasseringer (NIBOR 3 

mnd) var for 2011 på 2,88 % nominell og 2,95 % effektiv. Kommunens egne sammen-

ligninger er for nominelle renter. Kommunen har ikke tidligere beregnet snittrenter for 

egne plasseringer og lån. Det er i stedet for slike sammenligninger lagt fram oversikter 

over renter for konkrete plasseringer og lån på rapporteringstidspunktene. 

 

Ut fra finansreglementet gjeldende fra desember 2010, er referanseindeks for kommu-

nens bankinnskudd NIBOR 3 måneder og målsettingen er 0,2 % over denne. Det står 

ikke noe eksplisitt om referanseindeks for kommunens lån. Iht. finansreglementet skal 

denne være lavest mulig. Det var ikke referanseindekser for bankinnskudd i det forrige 

finansreglementet. Vi ser at kommunens avkastning på bankinnskudd i 2011 var noe 

over (bedre) enn kommunens referanseindeks (3,3 % mot 3,08 %). 
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Vår gjennomgang avdekket ikke vesentlige brudd på kommunens praktisering av fi-

nansreglementet. Kommunens finansforvaltning er forholdsvis ukomplisert da det 

ikke foretas investeringer i langsiktige finansielle aktiva (finansielle omløpsmidler). 

Det gjenstår da bare bankinnskudd og låneopptak. For finansrapporteringen følger 

kommunen lovreglene med tertialvise rapporteringer. Kommunen har ikke en referan-

seindeks for renter på låneporteføljen. En slik referanseindeks bør etableres. Referanse-

indeksen kan da ta utgangspunkt i kommunens gjennomsnittlig bindingstid på låne-

porteføljen. 

 

Kommunen følger lovreglene om offentlige anskaffelser når det gjelder hovedbankfor-

bindelsen og låneopptak. Dette blir gjort for å få best mulig innskudds- og lånebeting-

elser og for å følge lovreglene om offentlige anskaffelser. Men det benyttes ikke Doffin 

forut for avtaler om låneopptak. Det er imidlertid uklart i hvilken grad dette er et krav 

etter anskaffelsesverket. Det er også uklart hva anskaffelsen faktisk består i (dvs. hva er 

anskaffelsesbeløpet). Vi finner ikke kommunen nevnt på KOFA16 sine nettsider når det 

gjelder finansforvaltningen. 

 

Kommunen tar reelt sett ingen risiko for direkte tap ved sin plassering av drifts- og 

overskuddslikviditet da alt er plassert i norske banker. Innskudd i norske banker kan 

pr. i dag anses som sikre, også utover den statlige garantiordningen (gjennom banke-

nes sikringsfond) for innskudd på 2 millioner kroner pr. bank. Det har ikke de siste 

årene vært noe som tyder på at det er norske banker med særlige økonomiske proble-

mer. Dette bildet kan imidlertid endre seg på sikt.  

 

Vi ser at kommunen ikke har opprettet noe bufferfond (kursreguleringsfond for å 

håndtere tap på finansforvaltningen) eller foretar særskilte vurderinger av finansiell 

risiko (stresstester). Dette skyldes at kommunen ikke har langsiktige finansielle aktiva 

(risikoutsatte plasseringer). Kommunen bør likevel vurdere om den i sin finansrappor-

tering vil ha med særskilte vurderinger av finansiell risiko (stresstester) når det gjelder 

mulige rentescenarier. Bankinnskudd er på 75 % av låneporteføljen ved utgangen av 

2011 slik at renteendringer i dag vil ha liten effekt. Vi ser imidlertid av kommunens 

økonomiplan at det er det lagt opp til store investeringer i årene 2012-2015 med påføl-

gende økning i låneporteføljen.  

 

Når det gjelder på spørsmålet om kommunen utnytter sin likviditet på optimal måte, 

vil kommunen i praksis måtte forholde seg til sin vedtatte risikoprofil i finansregle-

mentet. Det har vært drevet med likviditetsstyring i alle år, i en del år med egen regne-

arkmodell. Kommunen vil i 2012 igjen starte med edb-basert likviditetssystem. Kom-

munen har dermed et godt verktøy dersom den vil plassere overskuddslikviditet uten-

om bank. 

 

                                                      
16 KOFA står for Klagenemnda for offentlige anskaffelser. 
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Konklusjonene nedenfor er tatt fra våre vurderinger i rapportens kapittel 2. Det er fore-

tatt enkelte forkortninger og redigeringer. 

 

Kommunens økonomisystem og bokføring 

Kommunen benytter økonomisystemet Visma Entreprise (tidligere kalt Unique). Dette 

er et vanlig brukt økonomisystem i kommunene, og vil være med på å sikre at lovreg-

lene om bokføring følges. Systemet er fleksibelt, og kommunen velger selv ut hvilke 

deler og moduler de har behov for. Hå benytter seg ikke av alle systemets muligheter. 

Ehandels funksjonen blir ikke brukt. Administrasjonen vurderer det foreløpig slik at 

nytten ikke forvarer kostnadene. 

 

Innbetalinger ved skatter 

For skatter har kommunene mulighet til å få forskudd på foreløpig fordeling av innbe-

talinger (den månedlige fordelingen). Hå benytter seg av denne muligheten til å få ras-

kest mulig innbetaling ved skatter. 

 

Utbetalinger ved kjøp av varer og tjenester 

Kommunen har etablert effektive rutiner for betaling av inngående fakturaer som sik-

rer at kommunen ikke pådrar seg ekstra kostnader. I henhold til kommunens rutiner 

skal faktura legges til betaling på forfall slik at innvilget betalingstid utnyttes fullt ut. 

Kommunen har helt ubetydelige belastninger i form av purregebyrer og morarenter. 

 

Skanning av fakturaer letter arbeidet med attestasjon og anvisning, samtidig som ruti-

nen anses som sikrere. Ved skanning er en faktura registrert i skanning systemet og 

kan ikke forsvinne på veien, noe som er mulig når det er en manuell rutine. Kommu-

nen kan også ta i mot elektroniske fakturaer, men foreløpig er det svært få leverandø-

rer som kan tilby dette.  

 

Mulighetene som ligger i elektronisk remittering er utnyttet. Ved bruk av direkte re-

mittering slipper kommunen manuelt arbeid med utbetaling av fakturaer. Dette er 

kostnadsbesparende og medfører en god likviditetsstyring ved at alle utbetalinger 

skjer på forfallsdato.  

 

Generelt om kommunens innbetalinger 

Kommunen har fagsystemer (forsystemer) med elektroniske løsninger for betalinger 

for de vesentligste betalingstjenester. Disse løsningene medfører en automatisk over-

velting av fakturagrunnlagene. De fagsystemer som kommunen bruker, er vanlig brukt 

i kommuner og kan anses hensiktsmessige for tjenestene. Kommunen bør vurdere om 
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det skal innføres slike fagsystemer (forsystemer) også for andre betalingstjenester, sett 

opp mot kost/nytte for kommunen. Dette gjelder da plan-, bygge- og oppmålingssa-

ker. 

 

Kommunen har tatt i bruk elektronisk fakturering (eFaktura, AvtaleGiro) ved sine be-

talingstjenester. Det opplyses om ordningen på tilsendt papirfaktura for alle tjenestene. 

Elektronisk faktura promoteres også ved hjelp av pop-up-meny når bruker betaler pa-

pirfaktura i nettbank. Andelen av betalerne som benytter seg av slik elektronisk beta-

ling er likevel forholdsvis lav (25-30 %), men den har steget litt år for år. Kommunen 

bør vurdere om det kan gjøres tiltak for å få opp andelen. 

 

Innbetalinger ved kommunale betalingstjenester 

Vi anser kommunens rutiner for å være tilfredsstillende. Fakturering for de vesentligs-

te tjenester er på faste tidspunkter. Dette er månedlig eller terminvis fakturering. Ter-

minvis fakturering gjelder VAR-gebyrer, feiing og kulturskolen. Det er vanlig med slik 

terminvis fakturering for disse tjenestene hos kommunene, men det medfører noen 

tapte rentekroner i forhold til månedlig fakturering. 

 

Totalbeløpet for fakturerte tjenester blir rimelighetsvurdert når dette for tjenesten anses 

praktisk mulig. Dette gjøres samlet for måneden eller terminen. Tjenestene blir stort 

sett fakturert for måneden(e) de gjelder for eller etterskuddsvis. Forskuddsvis fakture-

ring foretas for plansaker og for husleier hvor det ikke er månedlig trekk.  

 

Vi ser at det for egenbetalinger for pleie og omsorg foretas dobbeltarbeid ved at faktu-

ragrunnlag registreres to ganger (i fagsystemet og i faktureringsmodulen). Dette skyl-

des at betalingsfunksjonen til fagsystemet CosDoc ikke er i bruk. Kommunen bør endre 

denne praksisen. 

 

Purringer 

Purrerutinene gjelder alle fakturerte betalingstjenester og all annen fakturering. Kom-

munen har hensiktsmessige rutiner for betalingsoppfølging (purring og inkasso). Det 

går kort tid til purreprosessen blir satt i gang, dersom betaling ikke mottas ved forfall. 

Eventuell inkasso blir deretter raskt avklart internt.  

 

Inn- og utbetalinger ved refusjoner og tilskudd (utenom lønnsområdet) 

Vi ser at betalingen for ikke fakturerte refusjonsinntekter følges opp av virksomhetene 

selv. Rutinene rundt dette blir da gjerne noe variert og personavhengig. Det kan da 

være hensiktsmessig at oppfølgingen heller skjer sentralt hos økonomiseksjonen, slik 

som det gjøres for merverdiavgiftskompensasjonen. Dette kan gjøres ved at de får ko-

pier av alle refusjonskrav som sendes som søknad og tilsagnsbrev som mottas av 

kommunen. Økonomiseksjonen følger dermed refusjonsinntektene opp sentralt og 

hvor det purres dersom de ikke mottas av kommunen.  
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Vigrestad legekontor oppbevarer rapport for sendte refusjonskrav til Helfo og krysser 

av når refusjon mottas. Denne kontrollen gjøres ikke ved de andre legekontorene. 

 

Det er manuell kontroll av refusjonsinntekter på barnevern. Det er dermed en risiko for 

at enkelte refusjonskrav ikke sendes eller sendes sent til Bufetat/andre kommuner. 

Kommunen kan da tape refusjonskrav. Vi ser at dette skjedde i 2011 ved et tap på 195 

tusen kroner. Kommunen har nå innført rutine om at refusjonssøknad for alle aktuelle 

barn skal vurderes hvert år i desember året før. Ved å ta i bruk økonomidelen av fag-

systemet Familia vil denne kontrollen kunne bli ytterligere styrket (automatisert). 

 

Inn- og utbetalinger på lønnsområdet 

Vi har ikke noe å bemerke til kommunens rutiner for lønnsutbetalinger. Disse utbeta-

lingene rimelighetsvurderes ved hver lønnskjøring, og utbetalingene skjer gjennom di-

rekte remittering. Etter at bruk av turnusprogram er innført, er omfanget av manuelle 

timelister redusert betydelig.  

 

For lønnsrefusjoner er det etablert rutiner for oppfølging hos lønnsavdelingen. Det er 

imidlertid ingen rutine for løpende avstemming av lønnsrefusjoner mellom balan-

se/hovedbok og liste med refusjonskrav. Kommunen bør ha en løpende avstemming 

slik at eventuelle feil for førte refusjonskrav i regnskapet og listeførte refusjonskrav 

raskest mulig blir avklart og rettet. Ved løpende avstemming vil det også være mye let-

tere å finne ut av feil.  

 

Kommunens finansforvaltning 

Vår gjennomgang avdekket ikke vesentlige brudd på kommunens praktisering av fi-

nansreglementet. Kommunens finansforvaltning er forholdsvis ukomplisert da det 

ikke foretas investeringer i langsiktige finansielle aktiva (finansielle omløpsmidler). 

Det gjenstår da bare bankinnskudd og låneopptak. For finansrapporteringen følger 

kommunen lovreglene med tertialvise rapporteringer. Kommunen har ikke en referan-

seindeks for renter på låneporteføljen. En slik referanseindeks bør etableres. Referanse-

indeksen kan da ta utgangspunkt i kommunens gjennomsnittlig bindingstid på låne-

porteføljen.  

 

Kommunen følger lovreglene om offentlige anskaffelser når det gjelder hovedbankfor-

bindelsen og låneopptak. Dette blir gjort for å få best mulig innskudds- og lånebeting-

elser og for å følge lovreglene om offentlige anskaffelser. Men det benyttes ikke Doffin 

forut for avtaler om låneopptak. Det er imidlertid uklart i hvilken grad dette er et krav 

etter anskaffelsesverket. Det er også uklart hva anskaffelsen faktisk består i (dvs. hva er 

anskaffelsesbeløpet). Vi finner ikke kommunen nevnt på KOFA sine nettsider når det 

gjelder finansforvaltningen. 

 

Kommunen tar reelt sett ingen risiko for direkte tap ved sin plassering av drifts- og 

overskuddslikviditet da alt er plassert i norske banker. Innskudd i norske banker kan 

pr. i dag anses som sikre, også utover den statlige garantiordningen (gjennom banke-
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nes sikringsfond) for innskudd på 2 millioner kroner pr. bank. Det har ikke de siste 

årene vært noe som tyder på at det er norske banker med særlige økonomiske proble-

mer. Dette bildet kan imidlertid endre seg på sikt. 

 

Vi ser at kommunen ikke har opprettet noe bufferfond (kursreguleringsfond for å 

håndtere tap på finansforvaltningen) eller foretar særskilte vurderinger av finansiell 

risiko (stresstester). Dette skyldes at kommunen ikke har langsiktige finansielle aktiva 

(risikoutsatte plasseringer). Kommunen bør likevel vurdere om den i sin finansrappor-

tering vil ha med særskilte vurderinger av finansiell risiko (stresstester) når det gjelder 

mulige rentescenarier. Bankinnskudd er på 75 % av låneporteføljen ved utgangen av 

2011 slik at renteendringer i dag vil ha liten effekt. Vi ser imidlertid av kommunens 

økonomiplan at det er det lagt opp til store investeringer i årene 2012-2015 med påføl-

gende økning i låneporteføljen. 

  

Når det gjelder på spørsmålet om kommunen utnytter sin likviditet på optimal måte, 

vil kommunen i praksis måtte forholde seg til sin vedtatte risikoprofil i finansregle-

mentet. Det har vært drevet med likviditetsstyring i alle år, i en del år med egen regne-

arkmodell. Kommunen vil i 2012 igjen starte med edb-basert likviditetssystem. Kom-

munen har dermed et godt verktøy dersom den vil plassere overskuddslikviditet uten-

om bank. 

 

 Kommunen bør vurdere om økonomiseksjonen skal stå for oppfølgingen vedrø-

rende alle refusjoner og tilskudd. 

 Kommunen bør foreta løpende avstemming av lønnsrefusjoner mellom balan-

se/hovedbok og liste med refusjonskrav. 

 Kommunen bør vurdere tiltak for å øke antall brukere på eFaktura og AvtaleGiro. 

 Kommunen bør ta i bruk betalingsfunksjonen til fagsystemet CosDoc.  

 Kommunen bør ta i bruk økonomidelen av fagsystemet Familia. 

 Alle kommunens legekontorer bør oppbevare rapport for sendte refusjonskrav til 

Helfo og stemme av når refusjon mottas. 

 Kommunen bør vurdere om det skal innføres fagsystemer med betalingsløsninger 

for plan-, bygge- og oppmålingssaker. 

 Kommunen bør ha en referanseindeks for renter på låneporteføljen (finansregle-

mentets punkt 6). 

 Kommunen bør vurdere om den i sin finansrapportering vil ha med særskilte vur-

deringer av finansiell risiko (stresstester) når det gjelder mulige rentescenarier. 
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I kommunelovens § 77.4 pålegges kontrollutvalgene i fylkeskommunene og kommunene å påse at det 

gjennomføres forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra fylkestingets/kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

Lovens bestemmelser er nærmere utdypet i revisjonsforskriftens kapittel 3 og kontrollutvalgsforskriftens 

kapittel 5. 

 

Revisjon i norsk offentlig sektor omfatter både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, i motsetning til i 

privat sektor hvor kun regnskapsrevisjon (finansiell-) er obligatorisk. 

 

Rogaland Revisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget i kommunen. Arbei-

det er gjennomført i henhold til NKRF sin standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Les mer på 

www.rogaland-revisjon.no. 

 

Denne rapporten er utarbeidet av forvaltningsrevisor Rune Eskeland under ledelse av fagansvarlig for 

forvaltningsrevisjon Bernt Mæland og gjennomgått av oppdragsleder Annebeth M. Mathiassen. 

 

Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som revisjonen bruker for å vurdere funnene i undersøkel-

sene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte 

området, f.eks. lovverk og politiske vedtak.  

 

I dette prosjektet er følgende kriterier anvendt: 

 Bokføringsloven (gjelder fullt ut for kommuner fra 01.01.11) 

 Forskrift om bokføring (gjelder fullt ut for kommuner fra 01.01.11) 

 God praksis for styring av pengeflyt 

 Erfaringer fra andre kommuner i forhold til god praksis 

 Skattebetalingsloven 

 Forskrift om fordeling mellom skattekreditorene 

 Kommunelovens § 52 om finansforvaltning 

 Forskrift om kommuners finansforvaltning (i kraft fra 01.07.10) 

 Kommunens finansreglement (vedtatt av kommunestyret 14.12.10) 

 

Prosjektet vil i hovedsak ta for seg kommunens styring av pengeflyt. Metodisk er det benyttet intervjuer 

og gjennomgang av dokumenter, regnskaper, statistikker og annen relevant informasjon. Vi har også be-

nyttet oss av revisjonens opparbeidete kunnskap om kommunen og andre kommuner. Prosjektet har fore-

tatt en gjennomgang av interne prosesser i kommunen som støtter opp om betalingsformidling. Vi har av-

grenset prosjektet til de rutiner hvor kommunen selv kan påvirke pengeflyten. Prosjektet vil derfor ikke ta 

for seg rammetilskudd og andre inntekter som oversendes kommunen automatisk. Når det gjelder selve 

betalingsstrømmene ser vi på året 2011. Dette vil være de samme betalingsstrømmene som tidligere år, 

bare at de normalt blir noe større fra år til år. 

 

For finansforvaltningen har vi sett nærmere på kommunens oppfølging (praktisering) av sitt finansreg-

lement. Kontrollutvalget ba oss spesielt om dette.  

 

Vår kontaktperson for forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært kommunens økonomi- og plansjef og regn-

skapssjef. 

 

  

http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-014.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0904-003.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0905-005.html
http://www.nkrf.no/
http://www.rogaland-revisjon.no/
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Kilder 

Vi henviser til følgende kilder: 

 

Aktuelle lovregler og sentrale føringer mv 

 Kommuneloven av 25. september 1992  

 KRD Forskrift om kommuners finansforvaltning av 9. juni 2009 (i kraft 01.07.10) 

 Skattebetalingsloven av 17. juni 2005 

 FIN Forskrift om fordeling mellom skattekreditorene av 18. desember 2008 

 Betalingssystemloven av 17. desember 1999 

 Bokføringsloven av 19. november 2004 

 FIN Bokføringsforskriften av 01. desember 2004 

 NRS Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS Elektronisk fakturering (brev av 03.01.12) 

 NRS Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS Elektronisk fakturering (standarden) 

 NKRF Informasjonsskriv 06/2011 ”Revisor og brudd på bokføringsloven” (skriv av 19. 12. 11) 

 
Interne (Hå kommune) 

 Kommunens årsrapporter og årsregnskaper 2009-2011 

 Kommunens reglement for finansforvaltning (vedtatt av kommunestyret 14.12.10) 

 Kommunens regnskapsrapport pr. 01.05.11 (kommunestyresak 038/11 fra 16.06.11) 

 Kommunens regnskapsrapport pr. 01.09.11 (kommunestyresak 059/11 fra 06.10.11) 

 Kommunens finansrapportering for 2011 (som del av årsrapporten) 

 
Andre kilder 

 Nettsider til Norges bank (årlig utvikling i NIBOR renter) 

 Rogaland Revisjon IKS (26.11.10): Erklæring om Hå kommunes finansforvaltningsreglement 

 Rogaland Revisjon IKS (2009-2011): Arbeidspapirer mht. kommunens rutiner for utgifter og inntekter 

 Nettsider til Visma Entreprise  

 Nettsider til DIFI (Elektronisk handel i offentlig sektor) 

 Nettsidet til e2b (elektronisk faktura) 

 Nettsider til Likviplan Kommune 
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Tabellen nedenfor viser en oversikt når det gjelder Hå kommunes drift: 

 

Tabell V1 Oversikt over hvilke typer refusjoner og tilskudd som gjelder driften  
Med mottakere og hva som er grunnlaget for kommunens ut- og innbetalinger 

 

 
 
 

 

Skatt på inntekt og formue (konto 1871) er her med i oversikten. Dette er noe annet enn refusjoner og til-

skudd. Vi tar også med at det er en del inntekter for refusjoner/tilskudd som gjelder investeringer. Fak-

turagrunnlagene her er enten søknad eller faktura (dvs. søknad/faktura). 

Type refusjon og tilskudd (med artskonto) Mottaker Grunnlag

Konto: 1331 OPPHALD I BARNEVERNSINSTITUSJON betaling til fylkeskommune faktura

Konto: 1332 OPPHALD I RUSINSTITUSJON betaling til fylkeskommune faktura

Konto: 1351 GJESTEELEVAR I ANDRE KOMMUNAR betaling til annen kommune faktura

Konto: 1353 NÆRINGSMIDDELTILSYN betaling matilsynet faktura

Konto: 1354 KJØP FRÅ IVAR betaling til eget IKS faktura

Konto: 1358 KJØP AV TJENESTER, INTERKOMMUNAL betaling til annen kommune faktura

Konto: 1359 KJØP ANDRE TJENESTER FRÅ KOMMUNAR betaling til annen kommune faktura/ev. brev

Konto: 1371 KOMMUNALT TILSKOTT, DRIFTSAVTALAR betaling til private faktura iht. driftsavtaler

Konto: 1373 KJØP AV PRIVAT BARNEHAGEPLASS betaling til private faktura

Konto: 1374 KJØP FRÅ PRIVATE betaling til private faktura

Konto: 1375 KJØP FRÅ IKS DER KOMMUNEN SJØL EIGER betaling til egne IKS faktura

Konto: 1428 ANDRE OVERFØRINGER TIL STATEN betaling til staten faktura

Konto: 1455 OVERFØRING INTERKOMMUNALT TILTAK betaling til annen kommune faktura

Konto: 1459 ANNA OVERFØRING PRIMÆRKOMMUNAR betaling til annen kommune faktura

Konto: 1471 STØNAD TIL INSTIT., LAG OG FORENINGAR betaling til private søknad

Konto: 1472 VIDEREFORMIDLING TILSKOTT betaling til private søknad/faktura

Konto: 1473 SOSIAL STØNAD OG BIDRAG betaling til private søknad

Konto: 1479 ANDRE TILSKOTT (PRIVATE) betaling til private søknad

Konto: 1702 STATSTILSKOTT TIL VIDARE FORMIDLING betaling fra staten søknad

Konto: 1707 TILSKOTT betaling fra staten søknad

Konto: 1709 ANDRE REFUSJONAR FRÅ STATEN betaling fra staten søknad

Konto: 1710 REFUSJON FØDSELS-/ADOPSJONSPENGER betaling fra staten søknad

Konto: 1711 REFUSJON SYKEPENGER betaling fra staten søknad

Konto: 1713 REFUSJON TILRETTELEGGJINGSTILSKOTT betaling fra staten søknad

Konto: 1728 KOMP. MOMS PÅLØPT I INV.REGNSK. betalinger fra staten søknad

Konto: 1729 KOMP. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSK. betalinger fra staten søknad

Konto: 1731 UTGIFTSREFUSJONAR FRÅ FYLKER betaling fra fylkeskommune faktura

Konto: 1751 UTGIFTSREFUSJONAR FRÅ KOMMUNAR betaling fra annen kommune faktura

Konto: 1774 UTGIFTSREFUSJONAR PRIVATPERSONAR betaling fra private faktura

Konto: 1775 UTGIFTSREFUSJONAR ORGANISASJONAR betaling fra private automatisk iht. avtale

Konto: 1779 ANNA OVERFØRING FRÅ PRIVATE betaling fra private faktura

Konto: 1782 REFUSJON SIREVÅG HAVN betaling fra eget foretak automatisk iht. regnskap

Konto: 1801 RAMMETILSKOTT betaling fra staten automatisk

Konto: 1811 UTBETRINGSTILSKOTT BOLIGAR betaling fra staten søknad

Konto: 1812 STATSTILSKOT TIL VIDARE FORMIDLING betaling fra staten ikke brukt i 2011

Konto: 1814 INVESTERINGSTILSKOTT (KOMP) betaling fra staten automatisk iht. søknad

Konto: 1815 VIDEREFORMIDLING betaling fra staten søknad

Konto: 1819 ANDRE STATSTILSKOTT betaling fra staten automatisk

Konto: 1831 TILSKOTT FRÅ FYLKER betaling fra fylkeskommune søknad

Konto: 1832 SPELEMIDLAR betaling fra fylkeskommune søknad

Konto: 1871 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE betaling fra private betaling fra skatteoppkrever

Konto: 1899 ANNA OVERFØRING FRÅ ANDRE betaling fra private søknad
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Det nedenstående viser rapporteringen til kommunestyret i Hå for året 2011. Denne rapporteringen tas 

med i kommunens årsrapport. Det vil bli tilsvarende rapporteringer til kommunestyret ved kommunens 

tertialrapportering. 

 

1. Bakgrunn 

Etter Hå kommunes vedtatte reglement for finansforvaltning (k-sak 090/10), skal rådmannen etter årets 

utgang legge fram en rapport som viser status og utvikling på finansområdet gjennom året. (Rapporte-

ringen skjer også pr. 01.05 og 01.09.) Hå kommune fører en lite kompleks finansforvaltning der bl.a. mid-

lene i det alt vesentlige plasseres i bank. Av den grunn gjøres rapporteringen nedenfor enkel og punktvis 

mht. de områder som det ifølge finansreglementet skal rapporteres på. 

 

2.  Rapportering 

2.1 Sammensetning av aktiva og passiva 

 

Aktiva: Se vedlagt oversikt over pengeplasseringer 2011. Av denne går det fram innestående pr. 

31.12.2010 og 31.12.2011 samt bevegelser i året.  

 

Passiva: Se vedlagte oversikt over gjeldsforpliktelser (lån) pr. 31.12.2010 og 31.12.2011 samt beve-

gelser i året. 

 

2.2 Markedsverdi 

Siden plasseringene er i bankinnskudd og det er ordinære lån som er tatt opp, er markedsverdi 

lik innskudds- og lånebeløp. 

 

2.3 Løpetid på passiva og plasseringer. 

 

Passiva: Løpetid på enkeltlån går fram av vedlegg. Gjennomsnittlig bindingstid på låneporteføl-

jen skal ihht. Finansreglementet være 1-5 år. Vektet gjennomsnittlig gjenstående løpetid på hele 

låneporteføljen er pr. 31.12.2011 på 1,2 år. 

 

Aktiva: Pr 31.12.2011 var pengeplasseringene ikke bundet i tid. 

 

2.4 Vesentlige markedsendringer 

Rentenivået holdt seg gjennom 2011 lavere enn opprinnelig antatt.  

 

Rådmannen redegjorde i rapporteringene pr. 01.05 og 01.09 om at Norges Bank gjennom året 

endret syn på renteutviklingen vesentlig. Bankens prognoser viste tidlig på året relativt raskt sti-

gende rentekurver. Svakere vekstutsikter og uro i finansmarkedene internasjonalt førte til at sty-

ringsrentene nå forventes å bli på et lavt nivå i lengre tid enn tidligere antatt. Dette har før til at 

Norges Bank har fortsatt å holde styringsrenten lav, og også satt den ned i desember til 1,75 %. 

Uroen i internasjonale finansmarkeder økte på slutten av året og førte bl.a. til dyrere finansiering, 

bl.a. for norske banker. De konsekvensene dette kunne få for vekstimpulsene for norsk økonomi 

og lav prisvekst medførte at styringsrenten ble satt ned i desember. 

 

2.5 Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

 

Aktiva: Maksimal størrelse på enkeltplasseringer er i reglementet satt til 20 mill. kr. Dette oppfat-

tes som for enkeltplasseringer der midlene blir bundet i tid. Ved løpende kontoinnskudd legger 

rådmannen opp til å ha max om lag 50 mill kr pr. institusjon (utenom driftskontiene ihht bankav-

talen) 
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Passiva: Gjeldsporteføljen bør ihht reglementet være 20 – 50 % knyttet fast mot renteavtale og 75 – 

50 % flytende. Gjennom året har utviklingen vært slik: 

 

Dato Andel fast Andel flytende 

Pr. 31.12.2010 15 85 

Pr. 01.05.2011 19 81 

Pr. 01.09.2011 19 81 

Pr. 31.12.2011 29 71 

 

2.6 Endringer i risikoeksponering 

Status: Ingen vesentlige endringer. 

 

2.7 Markedsrenter og egne rentebetingelser 

 

Aktiva: Egne rentevilkår er vist i vedlegg. 

I finansreglementet heter det at målsetting for aktive plasseringer av driftslikviditet er 0,2 % over 

referanseindeks som er 3 mnd NIBOR.  

 

Denne referanserenten var pr. 31.12.2010 2,60 %, pr. 31.12.2011 2,89 % og på årsbasis 2011 2,88 %. 

En vektet beregning av avkastning på kommunens plasserte foliomidler viser for 2011 3,3 % og 

for fondsmidler 3,2 %. 

 

Passiva: Egne rentebetingelser er vist i vedlegg. 

I finansreglementet er målsettingen for forvaltningen av gjeldsporteføljen "å sikre en lavest mulig 

finansieringskostnad, stabil finansiering og god likviditet". Dette må ses i sammenheng med mål-

settingen om å ha en viss forutsigbarhet vedr. rentekostnader, og en fordeling av risiko i forhold 

til endring i rentenivå. Rentebinding vil i normalsituasjoner tilsi en noe høyere rente enn mar-

kedsrenten. 

 

En vektet beregning viser at renten på de faste lånene var 3,77 % pr. 31.12.2011. For de flytende 

lånene var renten 3,11 % pr.31.12.2011. 
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